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Vážení spoluobčané,
chci Vás informovat o akcích, zajišťovaných v sou-
ladu s plánem rozvoje městyse Brodek u Přerova, 
které byly již realizovány nebo se ještě realizují. 

Výměna oken na 1. stupni ZŠ.
Akce byla zahájena s mírným zpožděním. Nej-
prve musela být zrušena smlouva s firmou, která 
nás podvedla. Celá záležitost byla pomocí práv-
ního zástupce předána soudu. V novém výběro-
vém řízení jsme z oslovených tří firem vybrali fir-
mu „V-okno“, která se zavázala splnit termín ještě 
před zahájením školního roku. Díky vysokému 
pracovnímu nasazení pracovníků firmy V-okno 
byla všechna okna vyměněna a zazděna týden 
před zahájením školního roku. 
Tyto práce byly hrazeny z rozpočtu městyse
v částce 657.557,- Kč.
V souvislosti s výměnou oken jsme řešili vybou-
rání dvou příček v družině a sborovně, které naši 
předkové umístili uprostřed dvou zazděných 
oken. Mezi sborovnou a počítačovou učebnou 

SLOVO STAROSTY
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80. výročí FK Brodku u Přerova Foto J. Teimer

byla vybudována firmou Resta nová, zvukotěsná, 
sádrokartonová příčka a ve školní družině byla 
provedena oprava podlahy. Tyto ostatní práce 
byly hrazeny z rozpočtu ZŠ.

Zateplení MŠ
Na akci Zateplení MŠ budou celkové výdaje ve 
výši 4,013.883,- Kč. Ze SFŽP bylo schváleno po-
skytnutí dotace ve výši 2,338.338,- Kč a zbytek 
bude ve výši 1,675.545,- Kč financován z rozpoč-
tu městyse. Práce byly zahájeny v polovině čer-
vence 2011 vybouráním 2/3 podlahy v nejchlad-
nější místnosti v přízemí. Po zjištění stavu izolace 
a schválení zvýšených nákladů zastupitelstvem, 
byla vybourána a zaizolována podlaha v celé 
místnosti.

Současně byla zahájena výměna všech oken v ce-
lém areálu. Mezi okny byly odstraněny tepelně 
nevyhovující dřevotřískové výplně a místo nich 
byla provedena klasická vyzdívka tvárnicemi 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 8. 10. 2011
Polák Tobiáš 
Mazaník Jaroslav
Svoboda Dan 

70 let
Kašpárek Antonín

75 let
Goldmanová Marie
Novotná Marie
Hradílek Karel

Margita Calábková        
matrikářka

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE

SKAUTI BRODEK STŘEDISKO TÁBORNÍCI

O prázdninách opět proběhl na naší táborové zá-
kladně v Nejdku letní dětský tábor, letos na téma 

,,Divoký západ“. Děti byly 
rozděleny do rovnocenných 
oddílů a tak mohly rovný-
mi silami soutěžit v celotá-
borové hře, která spočívala 

ve vybudování vlastního města. Za různé hry
a soutěže dostávaly táborové peníze a za ty si pak 
nakupovaly různé stavby, které je potřeba k vybu-
dování města. Večery a špatné počasí byly vyplně-
ny promítáním filmů a diskotékami, pár táborá-
ků s kytarou jsme taky stihli. Program byl nabitý

 

JUBILANTI V MĚSÍCÍCH ČERVEN  – ZÁŘÍ 2011
Lochman Josef
Ondráček Josef
Vodička Lubomír

80 let
Navrátilová Blažena

85 let
Odstrčilová Ludmila
Strejčková Adéla
Hlavinka Jan

91 let 
Hájková Božena

Kužel Vojtěch
Muniková Petra 
Školutová Adéla

YTONG. Je pravdou, že díky krásnému počasí
brzy proschly nové omítky, což umožnilo vy-
malovat celý areál. Úklid celého areálu zajistily 
zaměstnankyně ŠJ a MŠ vlastními silami. Rád 
bych jim touto cestou poděkoval za práci, kterou 
přispěli k obnovení provozu od nového školního 
roku 2011.  
Nyní probíhá zateplení vnějšího pláště ŠJ a MŠ 
polystyrénovými bloky předepsané tloušťky 180 
mm a tepelná izolace půdního prostoru. Další 
vícepráce si vyžádalo prodloužení krokví střech
z důvodu malého přesahu střechy a instalace do-
plňkových okapových plechů. Následovat bude 
umývatelná fasáda dle návrhu Ing. arch. Bum-
bálka a v barevném provedení schváleném radou 
městyse. Věřím, že barevné provedení, k němuž 
se vyjádřily všechny učitelky MŠ, se bude líbit
dětem i občanům. Zatím stavba probíhá dle
časového harmonogramu a nezbývá než si přát, 
aby říjnové deštivé období nezastavilo práce na 
fasádě.

Kanalizace a ČOV
Na akci „Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova
a místní část Luková“ jsme získali všechna Sta-
vební povolení. Vzhledem k rozpracovanosti této 
akce vyhovělo MŽP naší třetí žádosti o prodlou-
žení termínu „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“
a posunulo termín do 31. 12. 2012. V současné
době probíhá dvoukolové výběrové řízení na do-
davatele. Minulý měsíc byly vybrány dvě firmy, 
které zajistí výběrová řízení na poskytovatele 
bankovního úvěru a koncesní řízení na provozo-
vatele nové kanalizace. Je pravděpodobné, že
veškeré náležitosti k podpisu smlouvy se SFŽP 
budou splněny do konce roku. Při jednání se 
SFŽP jsme se museli zavázat k termínům budoucí
realizace – zahájení 15.3.2012 a termín dokončení
do 30. 9. 2014. 

Rozpočet roku 2012
V letech 2012 a 2013 nás čekají ty nejkrušnější 
chvíle z pohledu tvorby příjmů a plánu výda-
jů rozpočtu. Tvorba zdrojů příjmů r. 2012 má 
svou historii v nesplnění předpokládaných toků
příjmů v roce 2011. Díky několikaměsíční-
mu zpoždění vydání stavebního povolení nám
nebyla poskytnuta dotace ve výši 5,0 mil. Kč
z Olomouckého kraje. Očekávali jsme jedno-
rázový příjem do rozpočtu městyse z prodeje
Učiteláku ve výši 2,5 mil. Kč. Prodej probíhá

postupně a pomalu. Při spolufinancování zatep-
lení MŠ musíme sáhnout do úspor.
Znamená to, že na akci „Kanalizace a ČOV…“, 
musíme místo původních 7,0 mil. Kč úvěru, žá-
dat o úvěr ve výši 17,0 mil. Kč a další miliony za-
platíme za splátky. Není to jednoduché, ale dá se 
to zvládnout. Neobejdeme se zejména v r. 2012 
bez rozsáhlých škrtů a úspor v rozpočtu městy-
se. Uskrovnit se ve výdajích bude muset městys 
a příspěvkové organizace, ale také kluby, spolky 
a organizace musí ve svých rozpočtech počítat
s menšími dotacemi z rozpočtu městyse. Upřed-
nostňovány budou jen životně důležité náklady.

Změna ředitelky MŠ
Dlouhodobá ředitelka MŠ Brodek u Přerova, 
paní Ludmila Dohnalová požádala o uvolnění
z funkce ředitelky koncem srpna 2011. Rád bych 
touto cestou poděkoval odstupující paní ředitelce
L. Dohnalové za její odpovědné a pečlivé vedení 
školky popřál jí pevné zdraví. Na její místo na-
stoupila od 1.9.2011 Paní Iva Řezníčková. Nové
paní ředitelce přeji mnoho pracovních úspěchů.

Co nás všechny trápí: 
Ztráta popelnic při svozu – pokud se Vám tako-
vá nepříjemná záležitost stane, ohlaste ji na úřa-
dě městyse a Technické služby města Olomouce 
Vám zajistí popelnici novou. 

Hlučné hudební produkce – začínají stále více 
obtěžovat občany. Poslední dobou se množí stíž-
nosti na opakované hlučné hudební produkce
v hospůdce Na pekárně a několik veselých oslav 
v pronajaté Junácké klubovně. Pořadatelům chci 
vzkázat, že demokracie není o tom, že si může-
te dělat cokoliv, ale o tom, že budete respektovat
i ostatní občany. Zastupitelé se budou muset
zamyslet, zda-li není čas naši OZV změnit.

Ing. Jan Beneš
starosta městyse

a snad se nikdo nenudil. Trochu nás mrzí, že zájem 
o náš tábor trochu upadá a děti, nebo rodiče dětí 
dávají přednost dražším komerčním táborům. Je 
pravda, že jídlo z talíře, který po vás někdo umyje 
je pro někoho lepší než z vlastnoručně ,,umyté-
ho“ ešusu, že světlo v chatce je luxus proti baterce 
ve stanu a splachovací záchod tolik nesmrdí jako 
latrína, ale trochu té samostatnosti ještě nikomu 
neublížilo a to platí nejen pro skauty.
 V září jsme s našimi vedoucími absolvova-
li sjezd řeky Moravice z Vítkova Podhradí do 
Hradce nad Moravicí. Pro některé to byla první 
zkušenost na vodě a podle toho to i vypadalo, ale 
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počasí nám přálo a tak občasnou koupel v Mora-
vici přežili všichni bez nachlazení. Tak prý na jaře 
jedeme znova.
 Další proběhlou akcí byl už druhý ročník sou-
těže o nejlepší ,,Kotlíkový guláš“. Letos se do vaře-
ní pustilo deset rodinných a kamarádských týmů. 
Porota hodnotila celý průběh vaření, výslednou 
chuť guláše a nejlepší výtvory byly oceněny.
 Do konce roku máme připraveno ještě několik 
dalších akcí, o kterých budete včas informováni 
na naší vývěsce u podjezdu a na našich stránkách 

http://brodek.skauting.cz/ na kterých si můžete 
prohlédnout i fotografie z již proběhlých akcí.
 Stále přijímáme nové členy. Schůzky dětí pro-
bíhají vždy ve středu a v pátek vždy v 16.00 hodin. 
Těšíme se na vás.
 Děkujeme všem našim příznivcům a kama-
rádům za pomoc při přípravě a provozu tábora
a ostatních akcí. Těší nás, že i v dnešní uspěchané 
době si najdou čas nato, aby bezplatně a bez náro-
ku na odměnu věnovali svůj volný čas dětem.

CYKLISTICKÝ ZÁVOD A VYJÍŽĎKA „OKOLO MIKROREGIONU DOLEK“

Již 8. ročník cyklistického závodu a vyjížďky 
„Okolo mikroregionu DOLEK“, pořádaný pro 
širokou veřejnost z obcí mikroregionu Dolek se 
konal v sobotu dne 10. 9. 2011 ve 13.00 hodin. 
Pořadatelem tohoto cyklistického klání a vyjížď-
ky bylo již tradičně devět obcí mikroregionu Do-
lek. Registrace účastníků byla zahájena od 13.00 
hodin v areálu Sokolovny v Brodku u Přerova. 
Ve třech stanech bylo připraveno zázemí, zahr-
nující registraci se zapisovatelkami, občerstvení 
zajišťoval SDH Brodek u Přerova. Třetí stan byl 
vyhrazen pro výstavu cen jednotlivých kategorií
a ozvučení celé akce, které zajišťoval DJ Atom. 
První nedočkavci stanuli na startovní čáře ve 13.30 
hodin. Start probíhal organizovaně, ve vlnách
po 25-ti účastnících, se čtyřminutovými odstupy. 
Trasa 8. ročníku závodu a vyjížďky mikroregi-
onu Dolek vedla z areálu Sokolovny v Brodku
u Přerova obcemi: Majetín (u hřiště), Čelechovice
 (u kapličky), Nelešovice (náves), Lhotka (hos-
půdka), Kokory (obecní úřad), Rokytnice (hasič-
ská zbrojnice), Luková (hřiště), Císařov (hřiště), 
Citov (areál hřiště) a zpět do Brodku u Přerova 
(areál sokolovny). V každé hostitelské obci bylo 
krátké zastavení na orazítkování startovacího 
lístku a drobné občerstvení. Délka trasy byla asi 

30 kilometrů. Vzhledem k bohaté účasti se vyhlá-
šení vítězů muselo posunout až na 18.00 hodin. 
Každý se mohl na startu rozhodnout, zda-li po-
jede turistickým tempem, nebo bude soutěžit
o ceny. Pro sportovně naladěné účastníky byl 
vypsán závod pro sedm věkových kategorií. Sou-
těžící o ceny museli startovat pouze z Brodku
u Přerova a museli projet všemi obcemi. Před 
startem dostal každý zaregistrovaný účastník pa-
mětní placku. První tři místa v každé kategorii 
byla odměněna věcnými cenami. Ceny rovněž 
získali nejmladší účastníci (holka, kluk), nejstarší 
účastníci (žena, muž) a celkový vítěz závodu. 

Celkem se zúčastnilo závodu a vyjížďky
520 účastníků. 
Všem starostům, místostarostům, ochotným 
pracovníkům obecních úřadů, zapisovatelkám, 
Obecní policii Brodek, brodeckým hasičům
a všem ochotným občanům, kteří pomáhali s or-
ganizačním zajištěním ve všech obcích mikrore-
gionu Dolek, srdečně děkuji. Děkuji také Policii 
ČR za zajištění bezpečného průjezdu na státní sil-
nicí Přerov – Olomouc.

Ing. Jan Beneš
předseda mikroregionu Dolek

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
CYKLISTICKÁ VYJÍŽĎKA „OKOLO MIKROREGIONU DOLEK“, KONANÁ DNE 10.9.2011

Kategorie: Místo: Jméno a příjmení: Čas: (hod,min.vt) Město, městys, obec:

Cyklo Špunt: 1. POLÁK SAMUEL 2h 25min Brodek u Přerova

2. KULP DOMINIK 3h 07min Brodek u Přerova

3. CHALOUPKA KAREL 3h 10min Brodek u Přerova

Mladší dorost - 
holky:

1. POCHYLOVÁ TEREZA 2h 34min Čelechovice

2. NESVADBOVÁ TEREZA 2h 44min Maje�n

3. BAGAROVÁ LUCIE 3h 06min Brodek u Přerova

Mladší dorost –
kluci:

1. ZATLOUKAL MARTIN 1h 30min 05s Císařov

2. MAZUR JAKUB 1h 32min Kokory

3. PROCHÁZKA ŠTĚPÁN 1h 35min Brodek u Přerova

Dorost - holky: 1. TVRDOŃOVÁ MARTINA 1h 38min Brodek u Přerova

1. PROCHÁZKOVÁ ANEŽKA 1h 38min Brodek u Přerova

2. FURMANOVÁ NATÁLIE 1h 58min 58s Císařov
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Dorost – kluci: 1. MAIER MICHAL 1h 15min 45s Kokory

2. BRÁZDA VOJTĚCH 1h 23min 50s Brodek u Přerova

3. MAZAL JAKUB 1h 30min Brodek u Přerova

Ženy: 1. LENDĚLOVÁ PETRA 1h 00min 30s Velká Jesenice

2. JANOŠCOVÁ MICHAELA 1h 20min 15s Havířov

3. MÁDROVÁ MARTA 1h 26min 10s Rokytnice

Muži: 1. SKLÁDAL PETR 57 min 40s Maje�n

2. DOSTÁL VOJTĚCH 57min 42s Maje�n

3. SPÁČIL LUKÁŠ 1h 04min 30s Kokory

Celkový vítěz: SKLÁDAL PETR 57min 40s Maje�n

Nejmladší  
účastníci:

Holka: TEREZA ŠOUCOVÁ Brodek u Přerova

Kluk: KULP ZDENĚK VÍT Brodek u Přerova

ADAM ŠOUC Brodek u Přerova

Nejstarší 
účastníci:

Žena: BOJKOVÁ DRAHOMÍRA 80 let Citov

Muž: UHER LUBOMÍR 84 let Tovačov

Brodek u Přerova 154 Žeravice 2

Maje�n 40 Vlkoš 2

Kokory 38 Čekyně 2

Citov 37 Lobodice 2

Rokytnice 32 Havířov 2

Císařov 21 Bystřice 2

Tovačov 17 Hrdibořice 1

Přerov 17 Annín 1

Čelechovice 13 Velká Jesenice 1

Dub nad Moravou 12 Vacanovice 1

Luková 11 České Budějovice 1

Olomouc 11 Mezice 1

Lipník nad Bečvou 6 Ostrava 1

Grygov 5 Hlubočky 1

Bolelouc 4 Křenovice 1

Veliký Týnec 4 Drahlov 1

Vsisko 4 Oplocany 1

Bochoř 3 Nemojany 1

Havlíčkův Brod 3 Hranice na Moravě 1

Prostějov 3 Krčmaň 1

SEZNAM OBCÍ A POČTY ÚČASTNÍKŮ

MLADÍ BRODEČTÍ SPORTOVCI ÚSPĚŠNÍ V CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍCH

Letošní léto bylo medailově velice úspěšné i pro 
dva mladé brodecké sportovce, kteří získali cenné 
medaile ve svých kategoriích na závodech celo-
státního charakteru: veslařku Anežku Procház-
kovou, zlatou medailistku z Mistrovství republiky 
a také z nejprestižnějšího českého závodu - praž-
ských Primátorek a orientačního běžce Ondřeje 
Vystavěla, držitele dvou zlatých a jedné bronzové 
medaile z 5. letní olympiády dětí a mládeže České 
republiky.  
V současnosti studenti víceletých gymnázií 
(Anežka v Přerově, Ondra v Olomouci) avšak 
spolužáci od školky po pátou třídu základky, 
uspěli ve vytrvalostních disciplínách a sportech, 
které nejsou v Brodku až tak obvyklé. Anežka 
se veslování věnuje ve Veslařském klubu Přerov
a závodí na párové čtyřce s kormidelnicí v katego-
rii starších žaček, Ondra byl na uvedeném spor-
tovním svátku dětí reprezentantem Olomouc-
kého kraje a medaile získal ve všech třech
vypsaných disciplínách: ve sprintu, na krátké 
trati a ve štafetě kde běžel spolu s dalšími třemi
závodníky krajského výběru. 
Využili jsme jednoho poprázdninového podve-
čera a oběma mladým závodníkům jsme položili 
pár krátkých otázek:
I když jste oba ještě mladí, váš sport už vyžaduje 
téměř každodenní přípravu. Co vás na tréninku 
nejvíc baví a co naopak byste nejraději vypustili:
Ája: Nedá se říct, že by mě něco bavilo a něco 
nebavilo. Také záleží na náladě někdy se mi ne-
chce nic a někdy se i těším.
Ondra: Nejvíce mě baví běhaní v lese v něja-
kém těžkém terénu. Žádný druh tréninku mi
nevadí. 

Věnujete se i dalším sportům? Nebo, které sporty 
by vás lákaly?
Ája: Od školky jsem hrála fotbal za FK Bro-
dek, ale protože dívčí fotbalové družstvo je jen
v Olomouci tak jsem s fotbalem skončila a za-
čala s veslováním. Veslování je náročný sport 
a tréninky máme každý den, takže jsem ráda, 
že stíhám hudebku a učení do školy. O dalším 
sportu nepřemýšlím, protože mě veslování baví 
a mám tam spoustu kamarádů.
Ondra: Běhám vytrvalecké tratě v atletice (800 
a 1500 m). Atletika je pro mě dobrá jako rych-
lostní trénink.
Anežko, ty sis orienťák už několikrát vyzkoušela
(a docela se jí dařilo – pozn. redakce). Myslíš, že by 
si Ondra mohl vyzkoušet veslování? A šlo by mu to?
Ája: No součástí veslování je i každodenní běh 
takže běhat umí dobře. Veslování vyžaduje
vytrvalost, která Ondrovi určitě nechybí,
s technikou by to bylo horší, ale tu by se taky 
určitě rychle naučil. (Taky jsem se několikrát 
okoupala v Bečvě)
Ondro, co ty si myslíš – kdyby Ája nedělala veslo-
vání, byla by úspěšná i v jiných sportech? 
Ondra: Možná ve vytrvaleckých sportech.
Oba dva také už několikátým rokem navštěvujete 
místní pobočku ZUŠ, kde dokonce spolu hrajete 
také v kapele s názvem „Brodecká pětka“. Bude-
me mít příležitost vás vidět koncertovat i nadále?
Ája + Ondra: Naše „pětka“ se už bohužel roz-
padla, ale spolu budeme nadále hrát s panem 
učitelem Bobákem, který nás bude doprovázet 
na bicí.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně dalších 
(nejen sportovních) úspěchů!
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DIVADELNÍ SOUBOR J.K.TYL
S pohádkovým představením Král zvířat již máme za
sebou několik úspěšných zájezdů do okolních i vzdále-
nějších obcí, účast na Divadelním Kojetíně a také sou-
těžní představení na Štivadle ve Štítině u Opavy, kde
jsme původně měli hrát Rybu ve čtyřech, ale na posled-
ní chvíli (v den představení) nás pořadatelé požádali
o změnu a my jim vyhověli. Ocenila nás odborná porota
cenou Miroslavě Šmídové za kostýmy, čestnými uzná-
ními Evě Procházkové ml. (dnes už Šmídové) za scé-
nografii, dále Evě Procházkové, Kamile Štěpánové,
Monice Janáčkové, Kateřině Herzingerové a Františku
Procházkovi za herecké výkony, a celému souboru za
inspirativní herecký přínos na přehlídce. I přes tolik
ocenění nás porota nenominovala ani nedoporučila na
Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.
O to více jsme chtěli uspět na Hanáckém divadelním
máji v Němčicích nad Hanou. Tam udělila porota oce-
nění Miroslavě Šmídové za kostýmy, Liběně Hasvové
a Jiřímu Urbanovi za herecké výkony a čestná uznání
Jiřímu Procházkovi ml., Kamile Štěpánové, Kateřině
Herzingerové, Monice Janáčkové, Evě Procházkové
a Karlovi Kratochvilovi za herecké výkony a Evě Pro-

cházkové - Šmídové za scénu. A ještě nás doporučila 
k postupu na celostátní přehlídku činoherního divadla 
pro děti Popelka Rakovník. Pořadatelé Popelky naši hru 
zařadili na sobotu 12. 11. 2011, tak nám všichni držte 
palce. Současně s pohádkou jsme také hostovali s loň-
skou hrou Ryba ve čtyřech, a to v sále Českého rozhlasu 
Olomouc a v Kulturním domě Elektra v Luhačovicích.
Pro naše divadelní příznivce máme dobrou zprávu,
že se opět na předvánoční čas chystá nová hra, kome-
die od chorvatského autora Miro Gavrana, ”Všechno, co
chcete vědět o ženách”. Je to hra o mužích, kteří se do-
mnívají, že všechno ví… a to nejen o ženách. Režie se 
tentokrát ujala Liběna Hasová.
Dále bych chtěl upozornit rodiče dětí, že nově zřizujeme 
pro děti od 10-ti let dramatický kroužek pod vedením 
naší členky Jitky Navrátilové. Více informací najdete na 
plakátku.
O našich dalších reprízách, premiéře a případných 
úspěších na soutěžích si můžete přečíst na divadelních 
webových stránkách - www.dsjktyl-brodekuprerova.cz

Za divadelní soubor 
František Procházka

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ V ROCE 2011
Rok jsme zahájili v březnu schůzí, kde jsme navrhli
program, který spočíval ve zveřejnění návrhů na zájezdy 
a přednášky. Takže z plánovaných  akcí se uskutečnily:
12. dubna zájezd do Nového Jičína, kde jsme navštívili
Žerotínský zámek, kde je muzeum klobouků, prohlédli 
jsme si město a pokračovali do Štramberku, kde jsme 
poobědvali v bývalém pivovaru a vyšli jsme na Štra-
merskou rozhlednu, zv. Štramberská trúba.
17. května zájezd do Val. Meziříčí s prohlídkou závodu,
kde se vyrábí a opravují gobelíny výhradně ručně
a odtud do Rožnova do ruční výrobny dekorativních
svíček, které se vyvážejí do celého světa.
21. června zájezd do Babiččina údolí, byli jsme i v Ná-
chodě v Barunčině školičce a odtud do Nového města
nad Metují, kde je nádherný zámek, který je v soukro-
mém vlastnitcví a je nádherně udržovaný.
19. srpna jsme uspořádali setkání brodeckých seniorů
na Pekárně s živou hudbou a vystoupením majetíns-
kých „Báječných ženských“. Přes velké počáteční obavy
se setkání velmi vydařilo i přes úřední návštěvu policie, 
která přišla na udání.
21. září jela skupinka seniorek v počtu 15 na výlet
vlakem do Prahy. Navštívily jsme kostel sv. Petra a Pavla 
na Vyšehradě, který byl několik let pro vnitřní renovaci 

nepřístupný. Ve 14 hodin jsme pak měly dojednanou 
prohlídku Národního divadla. Měly jsme výborného 
průvodce, který nás zavedl do všech pater v hledišti
a nakonec i na terasu na střeše divadla, odkud byl nád-
herný pohled na Prahu, protože bylo krásné letní poča-
sí. Odtud ještě některé vytrvalkyně vč. paní Foltánkové 
šly přes Kampu, přes Karlův most a Staroměstské nám 
a došly pěšky na nádraží, odku jsme odjížděly po 18té 
hodině.
V úterý 11. října máme schůzku, na které si promít-
neme CD z výletů, které pořizuje pan Víta fota z alba, 
které pořizuje paní Němcová.
Ve čtvrtek 10.0 listopadu se koná přednáška našeho zná-
mého cestovatele pana Jiřího Máry o jeho cestování po
Japonsku.
V úterý 13. prosince se koná poslední předvánoční 
schůze, na které nám starosta pan Ing. Beneš něco poví 
o postupu výstavby čistírny a kanalizace a jiné akce, 
které nás zajímají.
Celkové náklady na zájezdy, přednášku a setkání se-
niorů činily asi 40.000 Kč. Pokladní zpráva bude před-
nesena na schůzi 13. prosince. Dotace od našeho městy-
se v letošním roce byla ve výši 15.000Kč.
   Zpracovala Libuše Mojková

Cyklistický závod a vyjížď ka „Okolo mikroregionu DOLEK“, dne 10. 9. 2011

Foto: J. Teimer, J. Beneš, K. Kratochvíl

Vítězové nejmladší kategorieZávodnice z Dubu n/M. na startu

Mladší dorostenky Mladší dorostenci Starší dorostenky

Kategorie ženy Nejstarší účastnice Nejstarší účastník
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Zpravodaj 3/2011  vychází  25. října 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 CD nosiči na sekretariát Úřadu městyse
Termín uzávěrek pro rok 2011: 9. 9. 2011    2. 12. 2011

Zpravodaj vyjde vždy 14 dní po uzávěrce.

Turnaj „O pohár starosty“ v Brodku u Přerova
(Foto: J. Beneš)

Vystoupení šermířů
(Foto: J. Beneš)

Hody 2011 v Brodku u Přerova a Lukové 
(Foto: J. Teimer)


