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Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje jsem Vás informoval 
výsledcích voleb, investičních akcích a také o slo-
žení komisí Rady městyse. Počátkem roku schvá-
lilo Zastupitelstvo členy kontrolního a finanční-
ho výboru. Pod vedením Mgr. Pavla Buchbauera 
pracuje Kontrolní výbor ve složení: Ing. Rudolf 
Kocian, Pavel Němec, Zdeněk Solovský a Ing. Jiří 
Pospíšil. Ing. Josef Hlavinka řídí Finanční výbor 
ve složení: MUDr. Lubomír Skopal, Bc. Ivo Ho-
rák, Barbora Dostálová a Renata Nováková.    
Z investičních akcí budeme realizovat jen akce, 
na něž jsme získali dotace ze SFŽP: Kanalizace 
113,5 mil. Kč, zateplení MŠ 3,0 mil. Kč a výsad-
ba biokoridoru BK 18/34 asi 2,5 mil. Kč. Z roz-
počtu městyse budeme realizovat dofinancování
a také výměnu oken na prvním stupni ZŠ Brodek 
u Přerova. 

Kanalizace
Na podzim zastupitelstvo městyse odsouhlasilo 
změnu územního plánu č. 5, zajišťující soulad s 
Plánem rozvoje kanalizací Olomouckého kraje. 
Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Voding 
Hranice, spol. s r.o., která v termínu do 15.3.2011 
vypracovala projekt dokumentace pro stavební 
povolení (DSP) a připravují do 15.4.2011 zadávací 
dokumentaci pro výběr dodavatele stavby. Územ-
ní rozhodnutí na kanalizaci mělo být vydáno 
29.12.2011, avšak díky několika odvoláním naše 
občana nabylo právní moci až 19.3.2011. Zname-
ná to včetně dalšího odvolání ke změně územní-
ho plánu zpoždění celkem 3,5 měsíce. Zpoždění 
nás může nepříznivě ovlivnit při jednání SFŽP ve 
věci posouzení zadávací dokumentace. 
Je zažádáno o vydání Stavebního povolení a firma 
provádějící výběr dodavatelské firmy připravuje 
zadávací podmínky k vypsání soutěže. Zbývá 
provedení soutěže na poskytovatele úvěru a pro-
vozovatele nové kanalizace. Dále musíme připra-
vit zástavy z majetku městyse na zajištění půjčky 
s nízkým úrokem ze SFŽP.

SLOVO STAROSTY
Mateřská školka
Na zateplení MŠ v Brodku u Přerova jsme získa-
li dotaci rovněž ze SFŽP ve výši asi 3,0 mil. Kč
a dalších 3,0 mil. Kč musíme uhradit ze svého roz-
počtu. Na spolufinancování měl sloužit výtěžek
z prodeje bytového domu na ulici Tyršova. Prodej 
se táhne již dva roky.
Při rekonstrukci budovy MŠ a ŠJ budou výměny 
okenní a dveřní výplně, budou provedeny vyzdív-
ky mezi okny, zateplení obvodového pláště a nová 
fasáda. Po dobu rekonstrukce, tj. od července do 
srpna 2011 bude MŠ uzavřena.

Výměna oken v ZŠ
Na první stupeň ZŠ byl již vybrán dodavatel oken 
a dveří. Je to firma Building Service Group s.r.o. 
Slavkov. Hodnota realizace díla je 575.000,- Kč. Je 
podepsána smlouva a zaplacena záloha. Výměna 
proběhne v době od 1.7. do 29.7.2011. 

Ostatní informace
Společně s obcí Rokytnice spolupracujeme na 
prodloužení cyklistické stezky z Lukové do Ro-
kytnice, zatím v podobě zpracované dokumen-
tace DÚR. Na bezpečnější napojení cyklostezky 
z Lukové do ulice B. Němcové v Brodku máme 
taktéž dokumentaci.
Na základě historických fotografií byl vypracován 
architektonický návrh barevného členění na bu-
dovu Úřadu městyse a budovu 1.stupně ZŠ. Obě 
budovy se nacházejí v centru našeho městyse a je 
nutností pozvednout jejich vzhled. S návrhy bu-
dete seznámeni v příštím čísle zpravodaje.
Vážení občané, rád bych Vás pozval na „Den
s integrovaným záchranným systémem v Brodku 
u Přerova“, který se koná dne 23.4.2011 od 10.00 
do 20.00 hodin v areálu Sokolovny a fotbalového 
hřiště.
Přeji Vám krásné prožití Velikonočních svátků.

     Ing. Jan Beneš
     starosta městyse
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ÚŘAD MĚSTYSE BRODEK U PŘEROVA INFORMUJE:
Pro letošní rok jsme připravili v systému shro-
mažďování a svozu odpadů v našem městyse ně-
které změny, které nás zařadí do systému eviden-
ce společnosti EKO-KOM ve všech komoditách 
odpadů.V květnu rozmístíme 20 ks kontejnerů
á 1100 litrů na plasty (žlutá barva) tzn., že končí 
pytlový svoz plastů a občané mohou plasty odklá-
dat průběžně do kontejnerů. Do žlutých kontejne-
rů patří všechny plasty, které byly doma vytřídě-
né. Plasty by měly být čisté a PET láhve sešlápnuté 
– šetříte tím místo v kontejneru a tím i peníze.
V roce 2010 jsme vytřídili 24,32 tun plastů tj. 11,9 kg
na občana. Kde budou kontejnery umístěny:
ul. Tovární (u cukrovaru), Sídl. Svobody, ul. Hav-
líčkova, ul. Třebízského ( za poštou ), ul. Tylova, 
ul. Družstevní, ul. Nerudova a Luková náves.
V srpnu rozmístíme 6 ks kontejnerů á 770 litrů 
na bioodpad, svoz bude prováděn 2x týdně.
Co patří do kontejnerů na bioodpad: zbytky ovo-
ce a zeleniny, slupky z brambor a citrusových 
plodů, vyluhované čajové sáčky, zbytky pečiva, 
posekaná tráva, listí, květiny, zelenina, nastříhané 
kousky větví stromů a keřů do 30 cm. Co nepatří 
do kontejnerů na bioodpady: zbytky jídel, kosti, 
maso, oleje a tuky. Kde budou kontejnery umís-
těny: ul. Nerudova, Sídl. Svobody, ul. Družstevní, 
ul. Havlíčkova, ul. Tylova a Luková náves.
Sběrný dvůr je otevřen v letním období: duben až 
září od 16,00 do 18,00 hodin. Každý kdo ukládá 

odpad na sběrný dvůr, musí se prokázat dokladem 
o zaplaceném místním poplatku pro příslušný
rok.
Na podzim zahájíme realizaci Biokoridoru BK 
18/34 v lokalitě Stráž. Jedná se o výsadbu 834 ks 
listnatých stromů ( javor, jasan, habr, jilm, střem-
cha, lípa) a 2484 ks listnatých keřů ( svída, líska, 
hloh, ptačí zob, růže, trnka obecná). Délka bio-
koridoru je 1080 m, šířka 20 m a financování této 
akce je 100 % pokryto v rámci Operačního pro-
gramu Životního prostředí z prostředků Státní-
ho fondu životního prostředí ČR. Tento projekt 
navazuje na již realizované projekty tvorby ÚSES 
na území městyse Brodek u Přerova po ukončené 
komplexní pozemkové úpravě.

František Kovář, místostarosta

ORDINAČNÍ HODINY - MUDR. HELENY JEŽÍKOVÉ

MUDR. MIROSLAV PAVLICA 
Provozování gynekologické ordinace.

Otevírací hodiny:
Den Dopoledne Odpoledne
Středa   14:00 – 16:00 
Pátek   14:00 – 15:00 

ORDINAČNÍ HODINY - MUDR. MARIE SKOPALOVÁ
DNY

PONDĚLÍ 7:30 – 12:00 Brodek u Př. ordinace pro nemocné
ÚTERÝ 7:30 – 13:30 Brodek u Př. ordinace pro nemocné   
STŘEDA 10:00 – 14:00 Brodek u Př. ordinace pro nemocné

ČTVRTEK  9:00 – 17:00 Brodek u Př.
ordinace pro nemocné
preventivní prohlídky

PÁTEK 10:00 – 14:00 Brodek u Př. ordinace pro nemocné

DNY DOPOLEDNE OBĚD ODPOLEDNE

PONDĚLÍ 8:00 – 13:00 13:00 – 14:00 NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBA

ÚTERÝ
8:00 – 10:30

10:30 – 12:30 pro zvané
12:30 – 13:00 13:00 – 14:00

ordinace v Majetíně

STŘEDA 8:00 – 13:00 13:00 – 13:30

VSTUPNÍ PERIODICKÉ PROHLÍDKY
13:30 – 18:00

jen pro objednané klienty

ČTVRTEK
8:00 – 10:30

10:30 – 12:30 pro zvané
12:30 – 13:00

13:00 – 14:00
ordinace v Majetíně

PÁTEK
8:00 – 10:30

10:30 – 12:30 pro zvané
12:30 – 13:00

INFORMACE Z EVIDENCE OBYVATEL                
Narodili se v r. 2010

Polák Richard
Jakl Petr 
Majerová Emily
Azizaj Jamie
Nemček Jaroslav
Šustková Natálie
Burian Tomáš
Gofrojová Sofie

Vyňuchalová Eliška
Kališ Karel
Gluchová Laura Sofie
Černý Adam
Doležel Antonín
Knittelová Barbora 
Hanák Vít
Zapletal Tomáš

Váňová Jolana
Boťanská Nela
Sýkora Michael
Hruda Vojtěch
Blažková Anna
 

Opustili nás v r. 2010

Sedlaříkovi Marie
Zahradník Alois
Řoutilová Ludmila
Stará Vlasta
Drápal Jiří
Šolcová Františka
Stroupková Marcela
MVDr. Polena Jaromír
Netopil František
Smetana Zdeněk
Karásek Bohumír

70 let
Plišek Ivo

75 let
Čecháková Anna
Talašová Milada
Trněný Josef
Vychodil Vladimír

JUBILANTI V MĚSÍCÍCH PROSINEC LEDEN – BŘEZEN 2011
80 let
Mojková Libuše
Smolková Zdeňka

85 let
Řezníčková Věra
Štěpánek Josef

90 let
Svozil Jaroslav

91 let 
Hlavinková Jarmila

 

 

Čecháková Růžena
Křemínský Jiří
Novák Jaromír
Janků Zdeněk
Zavadil Pavel
Harnová Ludmila
Harna Jindřich
Drajsajtlová Božena
Tadičová Jarmila
Brázda Jaromír
Jehlář Ivo

Schwarzberger Miloslav
Složilová Ludmila
Novotná Jarmila
Pastorová Věra
Rýparová Božena
Buchbauerová Ludmila
Pískovská Růžena
Orbán Ondřej
Kropilová Olga
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ÚŘAD MĚSTYSE BRODEK U PŘEROVA INFORMUJE:
Brodek u Přerova Luková Celkově 
01.01.2010 – 1832 obyvatel 01.01.2010 – 213 obyvatel 01.01.2010 – 2045 obyvatel
31.12.2010 – 1828 obyvatel 31.12.2010 – 211 obyvatel 31.12.2010 –2039 obyvatel

Narození Brodek u Přerova Luková Celkově za obce
ženy 9 0 9
muži 10 2 12
celkem 19 2 21
Úmrtí Brodek u Přerova Luková Celkově za obce
ženy 15 2 15
muži 13 1 14
celkem 28 3 31
Sňatky Brodek u Přerova Luková Celkově za obce
 5 1 6
Přihlášené osoby Brodek u Přerova Luková Celkově za obce
ženy 28 0 18
muži 21 0 21
celkem 49 0 49
Odhlášené osoby Brodek u Přerova Luková Celkově za obce
ženy 28 0 28
muži 16 1 17
celkem 44 1 45

Celkový stav obyvatel k 31.12.2010:       2039

Margita Calábková, matrikářka

ŠKOLNÍ NOVINKY
Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vás informovali o dění v naší 
škole.
V letošním školním roce 2010/2011 navštěvuje 
naši školu 211 žáků v 10 třídách. Žáky vyučuje 

6 pedagogů na I. stupni a 7 pedagogů na II. stupni. 
Dále působí na I. stupni ZŠ asistentka pedagoga 
a 2 vychovatelky ve školní družině.

ZŠ. K zápisu se dostavilo 23 dětí, rodiče několika 
předškoláků požádali o odklad školní docházky. 
Do první třídy v září nastoupí asi 18 žáků. Rodiče 
předškolních dětí mají možnost podávat žádosti 
o odklad školní docházky do 31. května 2011. 

Naše škola pořádá velké množství různých akcí 
(divadelní a filmová představení, návštěvy výstav,
školní výlety, lyžařský výcvik, plavecký výcvik, 
sportovní, a vědomostní soutěže, školní aka-
demie, ekologické projekty apod.) a zapojuje se 
do rozličných projektů - třídních a celoškolních, 
krátkodobých i dlouhodobých. O těchto akcích 
se můžete informovat na nástěnkách ve škole, 
v Brodeckém zpravodaji nebo na webových strán-
kách školy www.zsbrodek.cz.
Naši žáci úspěšně reprezentují školu na různých 
soutěžích, v okresních i krajských kolech těchto 
soutěží. Dramatický kroužek naší školy pod ve-
dením paní učitelky Mgr. Jitky Navrátilové získal 
ocenění za úspěšnou reprezentaci v soutěži diva-
delních souborů Dětská scéna. Žák 9. třídy Otto 
Navrátil postoupil v soutěži v testu z německého 
jazyka do krajského kola a získal třetí nejlepší vý-
sledek v Olomouckém kraji (vyučující německé-
ho jazyka – Mgr. Lubomír Homola). Žák 9. třídy 
Petr Procházka získal 3. místo ve vědomostní sou-

těži Čtyřlístek za soutěžní okruh propagace. Dále 
se naši žáci účastnili recitační soutěže v Přerově, 
žák 7. třídy Matyáš Zachara taktéž postoupil do 
dalšího - krajského kola. Úspěšní, ocenění např. 
čestnými uznáními jsou naši žáci i v pěveckých 
nebo sportovních soutěžích (atletické závody – 
I. st.). Pravidelně se podrobují naše děti testování 
vědomostí např. SCIO testy i v těchto měřeních 
žáci obstáli a získali jeden z nejlepších výsledků v 
kraji (test z německého a anglického jazyka). Žák 
9. třídy Jan Idrik postoupil do okresního kola Dě-
jepisné olympiády a i zde úspěšně školu reprezen-
toval, podobně bojovala za barvy naší školy žá-
kyně 9. třídy Lenka Drelichová v okresním kole 
olympiády v českém jazyce.
Jedním z dlouhodobých projektů je i projekt 
IVOŠ - na kterém škola spolupracuje s pedago-
gickou fakultou Univerzity Palackého v Olomou-
ci a probíhá formou interaktivní výuky na inter-
aktivních tabulích.

Žáci jsou vyučováni dle Školního vzdělávacího 
programu základní školy Brodek u Přerova, žáci 
pátého ročníku podle vzdělávacího programu 
Základní škola. 
Dne 1. února 2011 proběhl zápis do 1. ročníku 
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Od 1. července 2011 bude škola realizovat další 
dlouhodobý projekt Interaktivní škola v rámci 
projektu z ESF „Peníze školám“. Škola bude vyba-
vena novou počítačovou učebnou čítající 25 kusů 
PC, dále 4 interaktivními učebnami (interaktivní 
tabule, dataprojektor apod.), 10 notebooky a vel-
kokapacitním kopírovacím zařízením. Hodnota 
celého projektu včetně vzdělávání pedagogů činí 
cca 1 205 000,- Kč.
Naše škola působí ve dvou starších budovách
I. a II. stupně, které je třeba stále udržovat a ob-
novovat, což je velmi nákladné z finančního hle-

diska a technicky náročné z důvodu stáří budov. 
V poslední době před zahájením letošního škol-
ního roku a v průběhu tohoto školního roku byla 
realizována např. výměna podlahy v učebně VV 
(v současné době 5. třída, v hodnotě cca 120 000,- 
Kč). Obě oddělení školní družiny byla vybavena 
novým nábytkem v hodnotě cca 120 000,- Kč. 
Dále učebna anglického jazyka na II. stupni a tří-
dy 1. A a 1. B byly zařízeny novým školním nábyt-
kem (hodnota cca 80 000,- Kč). Školní kuchyňka 
a školní dílny se chlubí novým osvětlením.  

V letošním školním roce bude realizována vý-
měna asi 60 kusů oken a vchodových dveří na I. 
stupni ZŠ a další stavební úpravy. Z toho důvodu, 
že tato oprava je organizačně a technicky velmi 
náročná, je třeba této akci přizpůsobit i uspořádá-
ní školní výuky. Výměna oken započne 1. července
2011, v té době však je nutno mít připraveny 
např. stavební otvory na nová okna. (slepé okno 
ve školní družině). Protože budou vyměněna 
všechna stávající okna na budově, je třeba zajis-
tit úschovu školních pomůcek, počítačů, lavic
a dalšího nábytku. 
Tato práce je velmi časově náročná. Abychom 
mohli vše zdárně realizovat bude ve dnech 
27. – 30.6.2011 vyhlášeno z technických důvodů 
ředitelské volno. V pátek 24. 6. 2011 bude pro-

bíhat výuka do 11.20 hodin. V případě zájmu 
rodičů bude od pondělí 27. 6. do středy 29. 6. 
2011 zajištěn provoz školní družiny v náhradních 
prostorách II. stupně ZŠ maximálně do kapacity 
školní družiny (60 žáků). Přednostně se mohou 
hlásit žáci, kteří již dochází do ŠD. Rodiče žáků 
budou osloveni třídními učiteli za účelem zjištění 
počtu zájemců o docházku do ŠD v uvedených 
dnech.
Děkujeme za pochopení rodičů, naším cílem je 
zlepšení prostředí v ZŠ, bez velkých technických 
úprav starších budov to však není možné. Těšíme 
se, až v září budeme děti vítat v upravených pro-
storách.

Mgr. Jana Svobodníková
ředitelka ZŠ

OKÉNKO DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
V uplynulém období proběhly Celostátní soutě-
že základních uměleckých škol ve hře na klavír.
Z naší brodecké pobočky se účastnilo hned ně-
kolik žáků paní učitelky Vlasty Netopilové. Ke 
klavíru na soutěžích usedly: Veronika Seidlová 
v 0 kategorii, Terezka Poprachová a Klára Ško-

loudová v 1. kategorii, Martina Horáková ve 3., 
a Viktorka Binderová v 7 kategorii. Nejprve si 
porovnali své umění ve Školním kole v Přerově, 
odkud většina postoupila do Okresního kola. 
To pod svou střechou přivítala ZUŠ A. Dvořáka
v Lipníku. Do krajského kola se velmi silnou 

ZÁPIS  DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V BRODKU  U  PŘEROVA

se uskuteční

ve čtvrtek 19. května 2011 od 10,00 hodin do 16,00 hodin
v Mateřské škole v Brodku u Přerova

• Rodný list dítěte s sebou.

konkurencí probojovala Viktorka Binderová
v 7. kategorii a z Uničova, kde toto krajské kolo 
proběhlo, si přivezla krásné 2. místo. Všem našim 
klavíristům děkuji za vzornou reprezentaci a paní 
učitelce za pečlivou přípravu žáků.
V tomto jarním období jste měli možnost si vy-
slechnout řadu třídních besídek v sále Kina
v Brodku. Z následujících akcí bych vás ráda pozva-
la na Dva absolventské koncerty 12. a 26. května

na 18.00 hodin. ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ DO
HUDEBNÍHO OBORU se uskuteční 2. června 
od 15.00 do 17.00 hodin. Ve stejný den 2. června 
v 18.00 hodin si přijďte poslechnout třídní be-
sídku flétnové a žesťové třídy a 16. června vás 
zveme na tradiční Závěrečný koncert, ve kterém 
se rozloučíme s tímto školním rokem. Do té doby 
ještě naše žáky čeká jistě mnoho pěkné hudby.

E. Tkadlecová

HASIČSKÝ SBOR BRODEK U PŘEROVA INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
tímto článkem bychom Vám chtěli představit čin-
nost hasičů Městyse Brodek u Přerova. Málokdo 
asi ví, že hasiči dělí svoje působení na dvě spolu 
propojené složky a to sbor dobrovolných hasičů 
(SDH) a jednotku sboru dobrovolných hasičů 
obce (JSDHO). Mohlo by se zdát, že obojí zní 
stejně, ale opak je pravdou, takže pár slov na vy-
světlenou:

Náš SDH čítá 36 členů, z toho je 9 žen. Náplní 
SDH jako takového je zájmová činnost jejich 
členů, tzn. trávení volného času společnými ak-
tivitami, jako jsou například účasti na soutěžích 
v požárním sportu v rámci okrsku, aktivní účast 
na dění v obci (pořadatelské výpomoci na akcích 
Městyse, pomoc s jejich zajišťováním a chodem) 
a podobně.
Mnoho času spolyká i práce ve prospěch zhodno-
cování svěřeného movitého a nemovitého majet-
ku, jako jsou postupné opravy hasičské zbrojni-
ce, opravy a vylepšování naši zásahové techniky 
a vozidel. Pro tyto práce jsou samozřejmě nutné 

finanční prostředky, které získáváme různými 
cestami.
V uplynulých letech jsme několikrát pořádali sběr 
železného šrotu, a dokonce i dobrovolnou finanč-
ní sbírku mezi členy sboru ve prospěch zvelebení 
kulturního zázemí v budově zbrojnice (rekon-
strukce klubovny spočívající v kompletní opra-
vě podlah, nové elektroinstalaci, nových omítek 
a pořízení nového vybavení). Tuto rekonstrukci 
jsme provedli vlastními silami a prací, přičemž 
z vlastních zdrojů jsme financovali tuto akci cel-
kovou částkou 102 000,- Kč v období posledních 
čtyř let.
Mezi další nutné investice do budovy hasičské 
zbrojnice patří také pořízení nových sekčních 
vrat, oprava podlahy v garáži a budova by si za-
sloužila i novou fasádu.
JSDHO jako druhá složka, která je zřízena Městy-
sem Brodek u Přerova a je začleněna do integro-
vaného záchranného systému kraje (IZS), slouží
k zcela jiným účelům. Před jejich výčtem by-
chom si dovolili menší citaci ze zákona 133/1985 
o požární ochraně. Účelem zákona je vytvořit 



/10 /11

podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví 
občanů a majetku před požáry a pro poskytování 
pomoci při živelních pohromách a jiných mimo-
řádných  událostech stanovením povinností mi-
nisterstev  a jiných správních úřadů, právnických 
a fyzických osob, postavení a působnosti orgá-
nů státní správy a samosprávy na úseku požární 
ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek 
požární ochrany.
Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal pří-
činu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví 
osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, ži-
velních pohrom a jiných mimořádných událostí 
je povinen poskytovat přiměřenou osobní po-
moc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo 
ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li 
mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou 
pomoc.
Obce v samostatné působnosti zřizují jednotky 
SDH obcí k hašení požárů a provádění záchran-
ných prací při živelných pohromách a jiných mi-
mořádných událostech a plnění dalších úkolů 
v oblasti ochrany obyvatelstva apod.
Takže obsah jejich povinností tvoří:
 • Likvidace požárů a škod z nich vyplývajících 
 •  Pomoc při živelných pohromách
 •  Technická pomoc obci a jejím obyvatelům
Chod zásahové jednotky je financován z rozpoč-
tu městyse. Naše jednotka je začleněna do požár-
ní kategorie JPOIII s územní působností s pravi-
dlem do 10 minut jízdy z místa dislokace (budova 
zbrojnice).
Požární zásahová jednotka se skládá z 16 členů. 

Tito členové se nemohou účastnit zásahů bez 
pravidelného proškolování a vzdělávání. Jsou to 
například kurz první pomoci, kurz nositelů dý-
chací techniky, práce s motorovou pilou, školení 
velitelů, strojníků, řidičů skupiny C, používání 
radiostanic, kterými je technika vybavena apod. 
Členové jednotky dále spravují osobní výstroj 
a výzbroj jim svěřenou a mnoho času se věnu-
je opravám a údržbě zásahových vozidel, jež už 
dnes patří do kategorie veteránů. 
V uplynulých letech (2005-2011) se jednotka 
účastnila 38 mimořádných událostí-(požáry, po-
vodně, technická pomoc a dokonce jednou i při 
výjezdu k dopravní nehodě). Samozřejmě nejvyš-
ší procento těchto událostí tvoří požáry.
Nemůžeme se také nevyjádřit k věcem, které nás 
trápí a které chceme napravit. Dle našeho názoru 
a dle koncepce základního vybavení naší JPOIII 
je naše vybavení nedostatečné vzhledem k bez-
pečnému, rychlému a profesionálnímu vykoná-
vání zásahové činnosti a proto chceme apelovat 
na zastupitelstvo Městyse k nápravě současného 
stavu, protože částka určená výjezdové jednotce 
je rok od roku nižší vzhledem k stále náročnějším 
požadavkům na výkon této činnosti.
Závěrem bychom chtěli nabádat občany k opatr-
nosti při používání otevřeného ohně, dodržování 
všeobecných zásad bezpečného chování, aby na-
šich zásahů bylo co nejméně a v neposlední řadě 
doufáme, že tento článek pomohl většině lidí po-
chopit naše snažení.

Starosta SDH: Miloš Dobrovolný
Velitel jednotky: Aleš Drelich 

ČINNOST HASIČSKÉHO SBORU LUKOVÁ V UPLYNULÉM 
ROCE 2010

Rok 2010 se v Hasičském sboru Luková nesl ne-
jen v duchu pořádání tradičních akcí, jakými jsou 
např. Výroční valná hromada sboru, Hasičský ples 
a další kulturní akce, ale velká a hlavně zaslou-
žená aktivita byla věnována pomoci občanům. 
Na jaře, kdy náš okres zasáhly povodně, podal 
Hasičský sbor Luková pomocnou ruku soused- 
ní obci Císařov, kde pomáhal s čerpáním zato- 
pených obydlí, sklepů a příjezdových komuni- 
kací. 
Za poskytnutou pomoc, nasazení sil jednotlivců, 
kteří v Císařově zasahovali, za zapůjčenou tech-
niku požární stříkačku  PS 12 a Avie A30, dostal 

sbor poděkování nejen od Obce Císařov, ale také 
od vedení Okresního výboru MHJ Přerov.

Toto poděkování bylo uděleno při oslavě 60ti let 
založení sboru, které hasiči oslavovali právě v létě 
minulého roku. 

Před zmíněnými povodněmi pořádal hasičský 
sbor tradiční Hasičský ples. Jeho účast byla hojná. 
Účastnili se nejen občané z Lukové, ale dorazi-
li i hosté z okolních obcí např. Císařova, Brodku 
a Rokytnice. Jako tradičně k poslechu a tanci hrála 
tříčlenná kapela DE-TO z Kojetína. Na tuto akci 

dostal hasičský sbor finanční příspěvek od Městy-
se Brodku u Přerova, zač jménem sboru dodateč-
ně děkuji.

Kromě pořádání akcí a pomoci druhým, hasičský 
sbor v roce 2010 pečoval o svěřenou techniku, 
kdy provedl pravidelnou údržbu požární stříkač-
ky PS 12 a automobilu Avia A30, na němž opět 
za přispění Městyse Brodku u Přerova byla pro-
vedena povinná technická prohlídka.

Na konec stručného shrnutí činnosti HS Luková 
v roce 2010 bych chtěl jménem sboru v první řadě 
poděkovat Městysi Brodek u Přerova za finanční
podporu při pořádání kulturních akcí a za poří-
zení 2ks zásahových hadic B75, které byly pou-
žity k dovybavení jednotky. Další poděkování je 
pak věnováno všem aktivním členům Hasičského 
sboru Luková a sponzorům.

Jménem Hasičského sboru Luková, 
Martin Bednář

PLÁN ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ BRODEK U PŘEROVA V ROCE 2011.
Dne 8. března se konala schůze našeho Klu-
bu seniorů, které se zúčastnilo 55 seniorů. Naše 
pozvání přijal starosta obce pan inženýr Beneš, 
aby nám řekl o dění v našem městysi a také se 
zúčastnil strážník pan Čech, aby nás informoval 
o cizích osobách, které se pohybují v okolí Brodku 
a jak je potřeba se chovat při eventuální návštěvě 
sčítacích komisařů zvláště těch, které neznáme. 
Potom jsme se věnovali přípravě programu naší 
činnosti v letošním roce.
V nejbližší době, tedy 12. dubna pořádáme zájezd 
do Nového Jičína do muzea a nákupní galerie 
klobouků a na zpáteční cestě trochu turistiky ve 
Štramberku. Potom 17. května jedeme do Valaš-
ského Meziříčí, kde navštívíme gobelínovou ma-
nufakturu a na zpáteční cestě zastávka v lázních 
Teplice nad Bečvou. 21. června jedeme do Nové-
ho města nad Metují, kde navštívíme zámek, kde 
je muzeum kočárků, hraček a podobných z celé-
ho světa a zase trochu turistiky po Babiččině údo-

lí. Turistiku jsme zařadili v poslední době proto, 
že v naší organizaci jsou dnes i mladší senioři, ale 
program je uzpůsoben tak, že se mohou zúčastnit 
i senioři s menšími zdravotními problémy.
Na pátek 19. srpna máme v plánu uspořádat po-
sezení se seniory při hudbě v odpoledních ho-
dinách. Na listopad máme zajištěnou přednášku 
o Japonsku od známého profesionálního cestova-
tele p. Jiřího Máry. Pro tyto akce máme zajištěny 
finanční prostředky z dotace od úřadu našeho
městyse a z vlastních příspěvků. Pokud se nám 
podaří získat i další finance, máme v plánu navští-
vit město Brno - augustiánský klášter s bazilikou 
se stříbrným oltářem, který byl zrenovován ná-
kladem 4 milionů korun s další prohlídkou Brna 
anebo do Strážnice. Schůzovní činnost zahájíme 
až v měsíci říjnu.
Zveme do našeho kolektivu další seniory, kteří by 
měli zájem využít možností, které jim můžeme 
poskytnout.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU
Poslání 
Posláním pečovatelské služby - je poskytovat po-
moc osobám, které se z důvodu věku, zdravotní-
ho postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci 
a vyžadují pomoc jiné osoby.
Služba je poskytována v jejich domácnosti a o to 
na základě individuálních potřeb. 
Jedná se o komplex služeb, které zahrnují tyto 
základní činnosti:
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
 o vlastní osobu (pomoc a podpora při podání  
 jídla a pití, pomoc při oblékání),
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí   
 podmínek pro osobní hygienu,

 pomoc při zajištění chodu domácnosti (velký  
 úklid, běžný úklid, dovoz jídla, příprava jídla,  
 nákupy, praní a žehlení),
 prostředkování kontaktu se společenským  
 prostředím (doprovázení k lékaři, na úřady,  
 procházky),
 dohled nad dospělým občanem,
 základní sociální poradenství (zdarma).
 Poskytování pečovatelské služby v bytech uži- 
 vatelů v Brodku u Přerova a místní části Luková 
 je zajištěno (nabídnuto) tak, aby uživatelé mohli 
 co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí. 
 Tuto službu lze kombinovat s péčí rodiny nebo  
 jiného poskytovatele.
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Služby jsou poskytovány od pondělí do pátku 
(6,00 – 18,30hod.).
 
Pečovatelská služba je určena:
• občanům Brodku u Přerova a místní části 
 Luková, kteří mají sníženou soběstačnost 
 z důvodu věku, nebo zdravotního postižení.

Informace o pečovatelské službě lze získat na Úřa-
du městyse v Brodku u Přerova - tel. 581 741 004, 
v Domě s pečovatelskou službou - tel. 739 801 711, 
u sociální pracovnice - tel.604 428 964, která je 
přítomna v pondělí a ve středu 12,00 - 16,00 hod. 
na DPS.

Mgr. P. Hlavinková

SKAUTI BRODEK, STŘEDISKO TÁBORNÍCI
V květnu loňského roku zemřel náš dlouholetý 
střediskový vedoucí, bratr Kapitán pan Milo-
slav Schwarzberger. Byl to člověk, který se věno-
val Skautingu celý život a to nejen ve středisku 
v Brodku. Za jeho vedení byla vybudována Ju-
nácká klubovna v Brodku a táborová základna 
v Nejdku u Bělotína. Staral se nejen o výchovu 
a vzdělávání členů Skautu, ale i o údržbu těchto 
objektů, zajišťoval veškeré opravy a jejich finan-
cování. Před zahájením prázdnin se věnoval pří-
pravě táborové základny před výstavbou tábora, 
nákupu potravin, zajištění vedoucích a ostatních 
pracovníků a vždy zajistil vše, co bylo potřeba. 
Je až neuvěřitelné, že jeden člověk i s přibýva-
jícími léty tohle všechno dokázal. V loňském 
roce však svoji práci již nestihl dokončit. Zemřel 
v době, kdy přípravy na tábor vrcholily a my jsme 
na dokončení zůstali sami bez jeho pomoci. Lidí 
ochotných pomáhat bylo dost, ale nikdo nevě-
děl čím začít a jak pokračovat. Asi jsme špatně 
poslouchali, když se nám snažil svoje zkušenosti 
předat a spoustu věcí už nám nestihl říct. Pomoci 
jsme se nedočkali ani od zbylého vedení Skautu 
v Brodku. Zjistili jsme, že i tak banální věc, ja-
kou by se mohlo zdát posečení louky v místě, kde 
mají být postaveny stany, je neuvěřitelný pro-
blém, když nevíte koho oslovit a nikdy jste nad 
takovouto věcí nepřemýšleli, protože každý rok 
všechno bylo pečlivě přichystáno. Za pomoci 
obyvatel z okolních vesnic, na které jsme se obrá-
tili s prosbou o pomoc, se nakonec vše podařilo 
vyřešit a tábor byl připraven. Pomohli nám i naši 
kamarádi, rodiče dětí a lidé, kteří ve Skautu a na 
táboře v Nejdku strávili své dětství a rádi se tam 
vrací, teď už se svými dětmi. 
Prvních čtrnáct dní si tábor pronajal DDM Do-
meček z Kojetína, potom jsme nastoupili my. 
Loňský tábor s názvem „Škola čar“ a kouzel byl 
inspirován populární a pro děti známou knihou 
Harry Potter. Děti byly rozděleny do čtyř skupin 
pojmenovaných stejně jako koleje v této knize. 

Zpestřením programu byl závod v orientačním 
běhu, který nám připravil pan Dušan Vystavěl. 
Bohužel se nám už nepovedlo základnu prona-
jmout do konce prázdnin a tak jsme po skončení 
tábora museli stany zbourat , celý areál zazimovat 
a další činnost našeho střediska se už odehrává 
v klubovně v Brodku. 
V září proběhly střediskové volby, jejichž výsled-
ky jsou zveřejněny na našich internetových strán-
kách. Na podzim se konal první ročník soutěže  
„Kotlíkový guláš“. Předem nahlášené rodinné 
týmy se snažily v kotlíku nad ohněm uvařit gu-
láš dle vlastního receptu. Porota složená ze dvou 
profesionálních kuchařů a naší hlavní táborové 
kuchařky hodnotila celý postup vaření od přípra-
vy surovin až po výsledný výtvor. 
Další podzimní akcí byl „Střelecký den“. Soutěžilo 
se v několika kategoriích ve střelbě ze vzduchov-
ky a lukostřelbě na terč. Jednotlivci s nejvyšším 
počtem nastřílených bodů byli odměněni. 
V zimním období jsme také nezaháleli a v pro-
storách klubovny uspořádali dětský karneval, po 
kterém následovala diskotéka pro náctileté. Pro 
děti bylo připraveno bohaté občerstvení, různé 
soutěže a tombola. Hodnotné ceny nám věnovali 
naši příznivci, místní podnikatelé a Úřad městyse 
Brodek. 
Při letošní registraci členů jsme zjistili, že naše 
středisko „stárne“ a noví členové nepřibývají. Pro-
to proběhl nábor na Základní škole a vedení no-
vých dětí se ujali roveři a rangers. Schůzky probí-
hají v pátek a nově ve středu vždy od 16.00 hodin 
v klubovně. Noví vedoucí oddílu teprve sbírají 
zkušenosti s vedením dětí, ale tohoto nelehkého 
úkolu se ujali statečně. Jejich snažení si nesmírně 
ceníme. Skaut má vymyšlený systém vzdělávání, 
který jsme ale bohužel v posledních letech zane-
dbávali. Abychom tuto chybu napravili, uspořá-
dáme v květnu ve spolupráci se skauty z Karviné 
„Rádcovský kurz“, který by měl novým vedoucím 
oddílu pomoci při jejich práci s dětmi. 

Vrcholem naší celoroční práce bude opět letní tá-
bor, který proběhne od 3. do 16. července. Letos 
na téma Divoký západ. Jeho přípravy jsou v pl-
ném proudu. 
Celoročně nabízíme k pronájmu vnitřní prosto-
ry táborové základny v Nejdku, čehož vy užívají 
různé organizace zabývající se prací s dětmi na ví-
kendové pobyty. Klubovnu v Brodku pronajímá-
me i na soukromé oslavy. Omlouváme se tímto 
občanům bydlícím v okolních nemovitostech za 

případné rušení jejich klidu, ale pronájem těchto 
prostor nám umožňuje financovat opravy.
Těší nás hojná účast dětí i dospělých na námi 
pořádaných akcích a děkujeme všem našim 
sponzorům a příznivcům. O další naší činnosti 
a o pořádaných akcích Vás budeme informovat 
na vývěsních plochách, nebo na webových strán-
kách www.brodek.skauting.cz 

Pavlína Procházková

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR,                                                                     
                  středisko 714 02 „Táborníci Brodek u Přerova 

PLÁN AKCÍ pro rok 2011
19.2.  Karneval pro nejmenší

19.2.  Diskotéka pro stále ještě školou povinné 
26.3.  14. ročník skautské „Kuličkiády“ v Brodku

29.-30.4.  Pálení Čarodějnic (termín bude včas upřesněn)
14.5.  Střelecký den

18.6.  „Kántry“ večer
30.6.  Stavba tábora

3.7.-16.7  Letní tábor Nejdek
17.7-27.8.  Pronájem TZ Nejdek

27.8.-28.8  Bourání Tábora
24.9. 2. ročník „Kotlíků“
15.10.  Orientační závod

Listopad  (vzpomínáme, na zimu se chytáme……)
3.12.  Mikulášská diskotéka

Veškeré akce se konají v areálu skautské klubovny, kromě tábora 

Změna termínu z důvodu počasí nebo kapacity je možná.
Další akce se teprve domlouvají a plánují.

Jan Ježek@ Pavla Procházková
vedení střediska

 
 

SOKOLSKÝ PLES
Každý rok pořádá TJ Sokol Luková ples, který je 
určen příznivcům fotbalu, ale i všem ostatním. 
Letos připadl ples na den 29.1.2011. Kromě zá-
bavy a tance byl ples vynikající příležitostí k ne-
formálním rozhovorům, k setkání s přáteli včetně 
těch, které nemáme možnost tak často vídat. 
  Součástí pestrého programu byla hlavně skvělá 

hudba v podání DJ Atoma a losování velmi boha-
té tomboly. Nechybělo samozřejmě občerstvení 
s točeným pivem, rozlévaným vínem a množ-
stvím pochutin.
Komu se nechtělo a zůstal doma, může jen litovat. 

Příznivec TJ Sokol Luková, Petra Kroutilová
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DIVADELNÍ SOUBOR J.K.TYL
V letošním roce jsme si připravili autorskou in-
scenaci pohádky s muzikálovým nádechem „Král 
zvířat“, ve které se objevili noví členové našeho 
souboru. Režie a textu se premiérově ujal Martin 
Šmída. Soudě podle nekončícího potlesku na pre- 
miéře i v následných reprízách, bylo několika mě- 
síční úsilí všech zúčastněných završeno úspěchem. 
Divadelní soubor děkuje všem divákům za hojnou 
účast. Potěšující bylo i vysoké zastoupení dětského 
publika, neboť některé děti přišly na pohádku 
opakovaně. Pro předškoláky ze školky a děti školou 
povinné (první stupeň) z Brodku a některých 
okolních obcí bylo totiž představení odehráno 
v předpremiéře. 
Již máme za sebou několik úspěšných zájezdů do 

okolních i vzdálenějších obcí, účast na Divadelním 
Kojetíně a další nás čekají a také soutěžní předsta- 
vení na Hanáckém divadelním máji v Němčicích 
nad Hanou. Současně také hostujeme i s loňskou 
hrou Ryba ve čtyřech, se kterou budeme soutěžit 
na Štivadle ve Štítině u Opavy.
O našich dalších reprízách a případných úspěších 
na soutěžích si můžete přečíst na divadelních webo-
vých stránkách - www.dsjktyl-brodekuprerova.cz 
Omlouváme se našim příznivcům a stálým návštěv- 
níkům Divadelních plesů, že jsme ho letos nemohli 
uskutečnit v řádně objednaném termínu 22. ledna 
z důvodu havárie topení v místní sokolovně.

Za divadelní soubor
František Procházka

REJ MASEK V LUKOVÉ
V sobotu 5. 2. 2011 se v Lukové konal velkolepý 
karneval pro děti, který byl v režii místní  TJ Sokol 
Luková. Na karneval přišlo i s rodiči nebo prarodi-
či spousta dětí v hezkých karnevalových oblecích. 
 Děti byly hned od prvního okamžiku vtaženy do 
karnevalového reje masek na poutavé písničky. 
V davu barev se našly masky berušek, kovbojů, 
princezniček, policajtů, námořníků aj. Jedna mas-
ka byla hezčí než druhá. Došlo také na oblíbenou 
„Mašinku“ a společné tanečky s rodiči. Důležitěj-
ší, než krásné masky, byla dětská spontánní radost 
z her, které pro ně byly připraveny. Děti stavěly 
komín z kostek a pomáhali i rodiče. Bylo vidět, 
že někteří z nich by se velmi rádi vrátili zpět do 

dětských let. Děti si také lovily rybičky, házely 
míčkem na cíl, běhaly po čtverečcích a prověřily 
si svou přesnou mušku při střelbě na branku.
Pro všechny bylo připraveno sladké překvapení 
v podobě čokoládových medailí a spousty jiných 
sladkých pamlsků. Na závěr proběhlo losování 
opravdu bohaté tomboly a myslím si, že každé 
z dětí si v ní našlo to své. 
Věříme, že se karneval dětem líbil a domů odchá-
zely spokojené a plné příjemných dojmů. Pokud 
jste karneval nestihli, nevadí. Budeme se na Vás 
těšit příští rok.

Příznivec TJ Sokol Luková, Petra Kroutilová

FOTBALISTÉ ZIMNÍM SPÁNKEM NEUSNULI
Již v lednu začala příprava A-týmu trénováním 
v místní tělocvičně a vyvrcholila zimním turnajem 
v Chropyni na umělé trávě. Ve velmi silné kon-
kurenci jsme obsadili páté místo (bohužel z pěti 
účastníků). Tento neúspěch se dá vysvětlit i tím, že 
nám z neobjasněných důvodů odešli tři hráči zá- 
kladní sestavy do nižší soutěže. A ani někteří naši 
dorostenci nemají zájem za A- tým nastupovat. 
Proto jsme museli sestavu posílit několika hráči 
z Přerova, Kozlovic, Želátovic a Troubek. Tyto posi- 
ly se zatím s naším mužstvem sehrávaly. Všichni 
věříme, že nelichotivou poslední příčku co nejdří-
ve opustíme a i v příští sezóně budeme hrát 1.A 

třídu krajského přeboru. Soutěž do které Brodek 
určitě patří. 
Dorosti začali zimní přípravu 1. února pod vede-
ním nového trenéra Romana Dulina a asistenta 
Luďka Vysloužila, s cílem udržet v Brodku kraj-
skou soutěž dorostenců. Všech tréninků i dvou 
přípravných zápasů se hráči sešli v plném počtu. 

Brodecké béčko vstoupilo do nového roku tento-
krát bez zimního soustředění, o to dříve ovšem byla 
zahájena zimní příprava. Někteří hráči začali pra-
videlně podporovat A-tým, tak bylo přistoupeno 
k podpoře některými staršími dorosty, kteří budou 

CITOVŠTÍ MYSLIVCI BILANCUJÍ
Vážení občané,
loňská ohleduplná Paní zima nás opět opouští a předá- 
vá žezlo námi tak toužebně očekávanému jaru. Sluníč- 
ko opět příjemně šimrá, naše příroda se začíná pro- 
bouzet a s ní i všichni její obyvatelé, pro které nastane 
období bohaté pastvy a budou na svět přivádět své po-
tomky.      
Měsíc březen je pro myslivce měsícem bilancování 
a také naše organizace MS Hrubý les v Citově není 
výjimkou. V sobotu 12. března 2011 se uskutečnila vý- 
roční členská schůze naší organizace za účasti milých 
hostů pana starosty Jaromíra Otáhala z Citova, p. sta-
rosty Jana Beneše z Brodku u Přerova, zástupce citov-
ských hasičů p. Miroslava Čepeláka a několika nám 
věrných přátel myslivosti. V průběhu jednání jsme 
vyhodnotili úkoly uplynulé sezony a přijali úkoly do 
sezony nadcházející.  
Několik hlavních postřehů z naší činnosti v uplynulé 
sezoně 2010:
- na úseku myslivosti jsme odchovali 200 kusů kachen, 
1500 ks bažantí zvěře, 30 ks koroptví a vypustili do 
honitby 10 ks zakoupených zajíců  
- vyrobili jsme 3 ks kazatelen a 6 ks posedů 
- 3 ks krmelců, 4 ks lapacího zařízení na škodnou  
   a 5 ks budek pro kachny
- obdělávali jsme myslivecká políčka 
- upravili sklad obilí na Blatech
Na úseku společenských akcí jsme uspořádali:
- Červencovou a Srpnovou noc, Myslivecký ples, 
- kontrolní střelby z kulovnice a brokové střelby. 
Stěžejní akce, která nás čeká v letošním roce 2011 
bude rekonstrukce střechy mlýna. Současná krytina 
a krov již dosloužily a proto je nutné nahradit je no- 
vými. Po vypracování projektové dokumentace a vy- 
řízení stavebního povolení jsme vypracovali žádost 

o poskytnutí finanční dotace na tuto opravu, jak na 
Památkový úřad v Přerově, tak i na Krajský úřad 
v Olomouci, neboť náklady na tuto akci byly stanove-
ny na 2 200 000,- Kč. Polovinu z této částky budeme 
muset uhradit z vlastních zdrojů, což pro nás bude jis-
tě nelehký úkol. Věříme, že úspěšná Červencová a Srp-
nová noc nám k tomu částečně dopomohou. Rovněž 
jsme požádali zastupitelstvo obce Citov o finanční pří-
spěvek. Přivítali bychom jakoukoliv finanční podporu
i od jiných institucí, neboť bychom byli rádi, kdyby 
i nadále sloužil náš mlýn k  využití i ostatním spolkům 
v obci a byl jako historická budova zachován i dalším 
generacím. 
Z dalších úkolů letošního roku, které musí myslivci 
splnit je zajištění dostatečného množství krmiva pro 
zimní přikrmování zvěře, odchov kachen, bažantů 
a koroptví. Rovněž budování a opravy krmných za-
řízení nás stojí nemalé úsilí. 23. – 24. dubna 2011 
uspořádáme chovatelskou přehlídku trofejí, v červnu 
a v září hody mysliveckých specialit v prostorách 
mlýna za přítomnosti cimbálové muziky, na které vás 
všechny již nyní srdečně zveme.
Jsem přesvědčen, že jako každý rok, tak i v letošním 
roce za účasti většiny našich členů splníme nemalé 
úkoly, které jsme si stanovili.
Průměrný věk našich členů je 60 let a z toho důvodu 
bychom rádi přivítali mezi námi perspektivní a vážné 
zájemce o práci pro myslivost. 
     Na závěr je třeba poděkovat aktivním myslivcům, 
jejich rodinám, všem přátelům myslivosti a poctivým 
občanům, kteří mají podíl na dobrých výsledcích naší 
organizace.

Za výbor mysliveckého sdružení 
 

Bohumil Vrána – kulturní referent

často vidět v jarní sestavě béčka. Dále byla na „ze- 
lenou kartu“ přivítána jedna posila do záložní řady. 
Starší i mladší žáci ročník 1996 až 1999 absolvo-
vali společně zimní přípravu, která byla zahájena 
15. ledna. Tréninky probíhaly dvakrát týdně v tě-
locvičně. V průběhu zimní přípravy se zúčastnili 
starší žáci roč. 1996 a 1997 dvou halových turnajů 
– v Troubkách a v Hlubočkách. Tréninková píle 
žáčků byla oceněna a naši žáci se umístili vždy  
na pěkném druhém místě. Mladší žáci roč. 1998 
a 1999 absolvovali jeden halový turnaj, který po-
řádala Sigma Olomouc a skončili na třetím mís-
tě. Tréninkových jednotek se v průměru účastnilo 
16 hráčů. Doufáme, že jejich píle bude po zásluze 
oceněna a v jarní části soutěže se dočkáme vítězné-
ho pokřiku častěji než na podzim. 

Dále bychom chtěli všechny spoluobčany pozvat 
na oslavy 80-ti let fotbalu v Brodku, které se budou 
konat v sobotu 18.6. 2011 
Mimo jiné se nám představí veteráni Sigmy 
Olomouc v zápase proti našim starším hráčům. 
Doufáme, že nás nezaskočí počasí jako loni, kdy 
jsme museli tuto akci odložit až na tento termín.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům 
(především úřadu městyse Brodek a krajskému 
úřadu Olomouc), trenérům i lidem, kteří nám 
v práci kolem fotbalu pomáhají. Bez těchto 
´´ochotníků´´ by Brodecký fotbal asi brzy přestal 
existovat. Nebo by nebyl za stávajících skromných 
podmínek ani tam, kde se nachází.

Za FK Brodek Josef Lochman



/16

Zpravodaj vydává Městys Brodek u Přerova ve spolupráci se sportovně – kulturní komisí. 
Masarykovo nám. 13, 751 03  Brodek u Přerova   IČO: 00301078

Zpravodaj 1/2011  vychází  20. dubna 2011
evidenční číslo  MK ČR E 17636

               - Příspěvky neprochází odbornou jazykovou úpravou.
               - Své náměty a příspěvky do dalších Zpravodajů můžete podat buď:

a) elektronicky na e-mail: obec@brodekuprerova.cz  b) na disketě 3,5“ nebo CD nosiči na sekretariát Obecního úřadu
Termín uzávěrek pro rok 2011:       8. 4. 2011    3. 6. 2011    9. 9. 2011     2. 12. 2011

Zpravodaj vyjde vždy 14 dní po uzávěrce.


