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Vážení spoluobčané,

výstavba nové kanalizace běží na plné obrátky. 

Od počátku roku 2013 pracuje na výstavbě ka-

nalizace 9 pracovních skupin. To s sebou přináší

určitá omezení pro občany při cestách do práce, 

na nádraží, k autobusu nebo do obchodu. Od 

poloviny března pracují čtyři skupiny v cent-

ru městyse Brodek u Přerova, což přináší určité

dopravní komplikace. 

Snažíme se, aby se ráno děti dostali bezpečně do 

školy, ale není v lidských silách je uhlídat v od-

poledních hodinách, kdy přecházejí nahodile

a jednotlivě. Ještě složitější je situace s našimi ob-

čany, kteří při svých každodenních pochůzkách 

využívají svoje vyšlapané trasy a v žádném případě

nevyužívají jiné ulice, které trasu sice prodlouží, 

ale jsou bezpečné. Je běžné, že lidé procházejí oko-

lo podélných uzavírek silnice, rozčilují se na špat-

né značení a vyloženě riskují střed s vozidlem. Na 

vysvětlenou uvedu, že podélné uzavírky provedla 

odborná firma na základě rozhodnutí Magistrá-

tu města Přerova s předchozím souhlasem Poli-

cie ČR. Značení bíločervenými pruhy dostatečně

vymezuje prostor uzavírky a také umožňuje vozi-

dlům stavby přijíždět a odjíždět. Je až s podivem, 

jak stavební činnost rozčiluje některé občany.

Spílají zaměstnancům úřadu městyse a dělníkům 

na stavbě, ale tomu, kdo loni na půl roku zablo-

koval vydání rozhodnutí a tím zbrzdil stavbu, 

tomu ani nepoděkujete. Další smutnou záležitostí 

je zjištění, že někteří naši občané v noci přemi-

sťují dopravní značení uzavírek.

I nadále budeme uveřejňovat informace o postu-

pu stavebních prací na kanalizaci a uzavírkách 

ulic ve vývěsce městyse a na internetových strán-

kách městyse. Kromě toho každý den nabádáme 

ve hlášení veřejného rozhlasu občany, aby dbali 

osobní bezpečnosti. Respektujte prosím tyto in-

formace! 

SLOVO STAROSTY
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Akce: Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova a místní část Luková 

Foto: Ing. Jan Beneš

V minulém zpravodaji jste byli informováni, že 

Ing. Radek Zbožínek podal podnět na Policii ČR. 

Zatím jsme od člena rady neobdrželi žádné sděle-

ní o postupu vyšetřovatele a myslím si, že ani ne-

obdržíme. Proto se s Vámi podělím o velmi krát-

kou informaci. „Policie ČR vyhodnotila všechny 

zjištěné skutečnosti a dospěla k jednoznačnému 

závěru, že ve vztahu k realizované akci Kanaliza-

ce a ČOV Brodek u Přerova a místní část Luková, 

nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující postup 

dle § 158, odst. 3 trestního řádu tedy, že nedošlo 

ke spáchání nějakého trestného činu ani jiného 

správního deliktu příslušného k řešení v kompe-

tenci Policie ČR, ale ani jiného subjektu“. Tolik 

citace zprávy.

Závěrem Vás, vážení občané, chci informovat

o nutnosti přepojení na novou veřejnou kanali-

zaci. Uložení nových kanalizačních stok by mělo 

být ukončeno do 31.5.2013 a připojení všech 

domů bude provedeno do 30.6.2013. Veřejná část 

kanalizační přípojky zahrnuje potrubí délky asi 

2,0 metrů a kontrolní šachtičku. Do této šach-

tičky se musíte připojit vlastní částí přípojky. Ti

z Vás, jejichž přípojka není dlouhodobým provo-

zem poškozená, budou bez problémů přepojeni. 

Až budete přepojeni, musíte si na vlastní náklady 

udělat obtok septiku nebo žumpy. Splašky musí 

odtékat přímo do nové kanalizace. V Brodku je 

zatím identifikováno asi 30 nemovitostí, které

se musí přepojit na novou kanalizaci a vybudovat 

si novou přípojku sami. Pokud si nebudete vě-

dět s přípojkou rady, přijděte se poradit na úřad 

městyse.

        

Ing. Jan Beneš

starosta městyse                     
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1. Realizováno

ke dni 31.3.2013 jsou vybavovány technologic-

kým zařízením hlavní objekty: Čerpací stanice 

ČS 2 (v parku) a ČOV (čistička odpadních vod 

za Mostním obvodem). Jsou realizovány stoky

v ulici Svépomoc, částečně Vrchlického a návaz-

ně v prodloužení ulice Jiráskova (u pohostinství)

a ulici Tovární. 

Nově jsou dokončeny ulice Třebízského, jižní 

část Masarykova nám. (po obchod) a Tylova. 

Rozpracováno je pokládání stok v ulici 9. května,

INFORMACE Č. 3 PRO OBČANY O PRŮBĚHU VÝSTAVBY AKCE:
„KANALIZACE A ČOV BRODEK U PŘEROVA
A MÍSTNÍ ČÁST LUKOVÁ“.

Název ulice, náměstí: Rozsah: Od kdy: Do kdy:

Masarykovo náměstí
Před úřad městyse, 

postupně 1.část, pak 2. část
26.3.2013 20.4.2013

Náměstí 28.října Od křížku po prodejnu kol 11.2.2013 28.2.2013

Ulice 9. května Od ulice Jiráskova až k podjezdu 1.3.2013 30.4.2013

Jiráskova Celá ulice 1.4.2013 30.4.2013

Smetanova Celá ulice 1.4.2013 30.4.2013

Štefanikova Celá ulice, obě strany 26.3.2013 28.4.2013

3. Uzavírky silnic v Brodku u Přerova
 

25.3.2013 – 14.4.2013 Přechodná úprava provozu

 Krajské silnice - Ulice 9. Května, II/150 28. Října – Vrchlického

 Místní komunikace – Fučíkova, Havlíčkova, Revoluční náměstí,    

 Boženy Němcové. 

 Pro vymístění vozidel z parkovacích ploch budou týden dopředu umístěny 

 dopravní značky.

25.3.2013 – 28.4.2013 Povolení částečné uzavírky krajské silnice

 Krajská silnice č. III/0553 ul. Štefanikova 

 – od křížení se sil. II/150 ul. Vrchlického po konec obce.

 Rozsah uzavírky: pro veškerý provoz polovina silnice, délky vždy max. 50 bm.

25.3.2013 – 14.4.2013 Povolení úplné uzavírky krajské silnice

 Krajská silnice III/01856 ul. 9. Května – od křižovatky se sil.    

 II/150, 28. Října po křižovatku s místní komunikací ul. Fučíkova

 Rozsah uzavírky: úplná, dlouhodobá pro veškerý provoz.

 Trasa objížďky: obousměrně ulicemi B. Němcové, Havlíčkova a Fučíkova.

28.3.2013 – 20.4.2013 Povolení částečné uzavírky krajské silnice

 Krajská silnice II/150, ul. 28. Října, III/0552, ul. Majetínská,

 Uzavřen jeden jízdní pruh, délky max. 50 m.

4. Kácení stromů a dřevin

V souvislosti s výstavbou stoky na Masarykově 

náměstí bylo postupováno dle doporučení Ma-

gistrátu města Přerova ze dne 17.1.2013 a dopo-

ručení dendroložky z Agentury ochrany přírody, 

tj. ruční odkopání silných kořenů, jejich zacho-

vání a mezi nimi pokračovat ve strojním kopá-

ní. Tímto šetrným způsobem bylo uchráněno 10 

stromů. Pouze v jednom případě byla vykácena 

lípa v těsné blízkosti obchodu. Dne 4.3.2013 pro-

běhla 2. kontrola pracovníky ČIŽP v Olomouci, 

která nezjistila žádné pochybení. 

5. Upozornění pro občany!!

Vážení občané, při pohybu po chodnících a sil-

nicích v době výstavby stok kanalizace dbejte 

všichni na osobní bezpečnost. Nevynucujte si 

na pracovnících stavby průchod přes staveniště, 

neskákejte přes otevřené výkopy, nepodlézejte 

Družstevní, Čechova, Masarykovo nám. před 

úřadem městyse, nám. 28.října a ul. Štefanikova. 

Dále se pracuje na připojení ulice Tylova na čer-

pací stanici u podjezdu.

Celková prostavěnost činí 68,7 mil. Kč, tj. 52 % 

z celkového objemu dodávek a prací.

2. Postup výstavby kanalizačních stok

V následujících měsících budou probíhat poklád-

ky kanalizačních stok v následujících ulicích:

bezpečnostní pásky a neodsouvejte zátarasy. Ne-

snažte se proklouznout mezi stojícím nákladním 

autem a pracujícím bagrem. Můžete se zranit a to 

nikdo nechceme. Při cestě na nádraží, do obcho-

du nebo děti při cestě do školy, hledejte takovou 

cestu, kde se nepracuje na kanalizaci. Např. ulicí 

Havlíčkova, Majetínská nebo Masarykovo nám. 

(okolo knihovny). 

Až bude ukončena výstavba stok, budou realizo-

vány jednotlivé domovní přípojky. Stavba bude 

končit 30.6.2013. Musíme to vydržet.

 

Další informace o akci „Kanalizace a ČOV….“ 

budou uvedeny ve vývěsce a na webových strán-

kách městyse.     

    

V Brodku u Přerova dne 5.4.2013

Ing. Jan Beneš, starosta městyse

Brodek u Přerova Luková Celkově 
  

31.12.2012 – 1830 obyvatel 31.12.2012 – 207 obyvatel 31.12.2012 – 2037 obyvatel

Narození Brodek u Přerova Luková Celkově za obce

ženy 7 2 9

muži 4 0 4

celkem 11 2 13

Úmrtí Brodek u Přerova Luková Celkově za obce

ženy 10 4 14

muži 5 0 5

celkem 15 4 19

Sňatky Brodek u Přerova Luková Celkově za obce

 8 0 8

Přihlášené osoby Brodek u Přerova Luková Celkově za obce

ženy 25 0 25

muži 16 1 17

celkem 41 1 42

Odhlášené osoby Brodek u Přerova Luková Celkově za obce

ženy 14 0 14

muži 11 1 12

celkem 25 1 26

Celkový stav obyvatel k 31.12.2012:  2037

PŘEHLED O POHYBU OBYVATEL OBCE 
BRODEK U PŘEROVA A ČÁSTI LUKOVÁ ZA R. 2012
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Narodili se v r. 2012  
  

Moravcová Bára Veverková Nicol Součková Jana

Váňová Alžběta Hlavinka Šimon Kovaříková Natálie

Heckelmoser Emma Ševčík Giulia Šoucová Kristýna

Malendová Thea Nádvorník Matěj 

Mrvová Marie Pospíšilová Ludmila  

 

Opustili nás v r. 2012  
  

Jurdová Jindřiška Juříková Marie Odstrčil Antonín

Rozsívalová Marie Přikrylová Marie Antlová Hana

Pospíšilová Marie Procházková Iva Pacák Milan

Ševčíková Marta Okurková Marie 

Kolářová Marie Mackovíková Miluše  

Čapková Vlasta Odstrčil Jaromír 

Čtvrtlíková Marie Derka Vladimír 

Smolková Zdeňka Janeček Lubomír 

MATRIKA

JUBILANTI V MĚSÍCÍCH 
ČERVEN 2012  BŘEZEN 2013

70 let 80 let 90 let

Gofroj Jaroslav Čmeláková Eva Dočkalová Anna

Kališ Josef Moudrá Ludmila Kraváčková Anna

 Přikrylová Miroslava Čapka Vladimír

75 let Sasák Vladimír 

Čecháková Jarmila Strnad Vladimír 92 let

Dobiášová Vlasta  Hájková Božena

Hradílková Libuše 85 let Hlaváčová Vlasta

Lochmanová Jaroslava Blumová Božena Němečková Květoslava

Nečasová Libuše Čechová Dobroslava Zatloukalová Emilie

Němčáková Jarmila Smékalová Viktorka 

Brázda Jaroslav Mrtvý Cyril 

Zaoral Pavel  

V obnovených prostorách naší školy se v jednot-

livých třídách realizuje školní vzdělávací pro-

gram ,,Jen se děti všimněte, co je krásy na světě.“

Upřednostňujeme učení na základě prožitku

a zkušeností, prostřednictvím přirozených, hra-

vých činností. Našim cílem je vytvořit bohaté, 

podnětné prostředí pro zvídavé, hravé a spoko-

jené děti.

Jako každý rok se i letos uskutečnily jak tradiční 

náplň, tak i mimořádné akce. Mezi ty zavedené 

už tradičně patří spolupráce se ZŠ, návštěva Mi-

kuláše, posezení u vánočního stromečku, maso-

pustní karneval, besedy v místní knihovně, ná-

vštěvy Městského divadla v Prostějově. Součástí 

pravidelného provozu je výuka angličtiny, práce 

s keramickou hlínou, v zimě kurzy lyžování, na 

jaře předplavecký výcvik. Z mimořádných akcí 

s rodiči je třeba zmínit ,,Vypouštění balónků

k Ježíškovi“ v předvánočním čase. V únoru jsme 

v naší školce mohli prožít ,,Zasněžený den“. Velký

MATEŘSKÁ ŠKOLA V BRODKU U PŘEROVA 
 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012 / 201

dík patří rodičům dětí, protože vytvořili nápa-

dité zimní doplňky a přivedli v bílém oblečení 

do školky vločky, sněhuláky, zimní víly, sněhové 

prince a krále. V měsíci dubnu se uskuteční bese-

da s příslušníky Policie ČR.

Dne 22. května 2013 od 13,00 do 16,00 hodin 

se koná v naší mateřské škole ,,Zápis dětí do 

MŠ“. Přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateř-

ské škole probíhá na základě zákona č. 561/2004 

Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném 

znění. 

Den dětí oslavíme na školní zahradě různými 

soutěžemi a karnevalem. V posledních týdnech 

školního roku se zúčastníme výtvarné soutěže,, 

Galerie na zámku v Citově“, plánujeme  rozlouče-

ní se školáky a školní výlet.

Mateřská škola nezůstala uzavřena ani širší ve-

řejnosti. Svým vystoupením jsme obohatili ví-

tání občánků. Vánoční výstavu jsme připravili

v adventní době. Občanům slouží i prostory ško-

ly. Pravidelně zde probíhá keramika pro dospělé, 

jóga a orientální tance. 

Najdete nás na našich webových stránkách:

www.msbrodekuprerova.cz

Řezníčková Iva, ředitelka mateřské školy
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Dne 23.3.2013 se konal již druhý společenský ve-

čer, který pořádalo sdružení rodičů – Rada rodi-

čů ve spolupráci se základní školou. Je milé, že 

pokračuje tradice v pořádání školních plesů, kde 

mají možnost setkat se učitelé, rodiče a přátele 

školy v jiném prostředí než na třídních schůz-

kách a popovídat si, pobavit se. Letos se sešlo 

více návštěvníků plesu než v loňském roce a jistě

k tomu přispělo i krásné vystoupení mažoretek 

od nejmenších děvčat až po ty téměř dospělé.

Rodiče žáků také přilákalo „stužkování“ jejich

ratolestí, absolventů letošní IX. třídy. 

Slavnostní dekorování kokardami provedla paní 

II. SPOLEČENSKÝ VEČER  ŠKOLNÍ PLES

Mgr. Jitka Hromado-

vá, třídní učitelka de-

váťáků a pomoci jí 

přijela doslova z dru-

hé strany zeměkoule 

(Austrálie) paní učitel-

ka Lucie Trunečková, 

která žáky vyučovala 

v dřívějších letech. 

Dekorovány byly také 

děti, jež opustily školu 

v páté či deváté třídě 

a úspěšně studují na 

gymnáziích. Večer vyvrcholil bohatou tombolou.

Poděkování za přípravu plesu patří členům Rady 

rodičů a jejich pomocníkům a především paní 

Denise Menšíkové, jež celou organizaci společen-

ského večera řídila. Myslíme, že můžeme kon-

statovat, že akce se velice vydařila a ještě utržené

peníze poslouží na nákup vybavení pro žáky

školy. 

Už 3 roky může indický chlapec Anthony Salva-

dor D´Souza navštěvovat školu díky finanční po-

moci žáků ZŠ v Brodku u Přerova. V roce 2010 

na podnět tehdejších žáků 9.třídy naše škola An-

thonyho adoptovala, což znamená, že každý rok 

posíláme na chlapce školné 5000,-Kč. V loňském 

roce přispělo 123 žáků naší školy. Všem mnoho-

krát děkujeme. 

   Mgr. Jaroslava Černá

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Antonyho vysvědčení za školní rok 2011/2012

a jeho aktuální fotografie

Dopis od Anthoniho pochází z prosince roku 

2012: 

Překlad dopisu:

Milí sponzoři, přeji Vám šťastné Vánoce i nový 

rok. Jak se máte? Jak se mají Vaše rodiny? Dou-

fám, že Vy i Vaši blízcí se mají stále dobře a žijí v 

boží milosti. Dokončil jsem zkoušky za 1. polole-

tí. Po zkouškách jsme měli prázdniny. Užil jsem si 

je s rodiči a přáteli. Myslím na Vás ve svých mod-

litbách. Já i moje rodiny jsme Vám velmi vděčni. 

Srdečně zdravím Vás i Vaše rodiny. Váš milující 

adoptivní syn Anthony 
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V Sobotu 3.3.2013 ve 14.00 hod. proběhlo v kul-

turním domě v Lukové zahájení dětského karne-

valu, který pořádala TJ Sokol Luková. Po zahájení 

následoval průvod masek. Karnevalu se zúčastni-

lo 38 masek, mezi kterými byly princezny, víly, 

berušky, piráti, králíčci a mnoho dalších. Pro děti 

bylo připraveno mnoho soutěží a za splněné úko-

ly dostávaly ovocné bonbóny. 

Během karnevalu několik dětí předneslo bás-

DĚTSKÝ KARNEVAL V LUKOVÉ

ničku nebo zazpívalo písničku. Pro zpříjemnění

odpoledne bylo připraveno pro děti i dospělé

bohaté občerstvení. Pod vedením Ondry pro-

běhla ukázka zumby. Pořadatel ocenil 3 masky 

karnevalu – červenu karkulku, trpaslíka a malého 

piráta. Odpoledne vyvrcholilo v 17.00 hod. loso-

váním bohaté tomboly. V tombole bylo několik

zajímavých cen. Všem sponzorům srdečně

děkujeme.

V sobotu 16.2.2013 proběhl již tradiční hasičský 

ples, který byl pořádán našimi hasiči z Lukové

v prostorách lukovského kulturního domu. Jako 

téměř již pravidelně hrála k poslechu a tanci sku-

pina DE-TO, která navodila jako každým rokem 

příjemnou, milou, až takovou domácí náladu. 

Toto potvrzují i slova některých z účastníků vy-

dařeného hasičského plesu.

Každoročně zdejší hasičský ples navštěvují přá-

telé, příznivci a podporovatelé zdejšího hasičské-

ho sboru, kterými jsou např. i kolegové a přátelé

z okolních sborů a obcí. Společně pak s domácí-

mi návštěvníky tvoří atmosféru, která by se dala 

HASIČSKÝ PLES V LUKOVÉ

v mnohých případech i závidět. Dalším z faktorů, 

které tradičně zpříjemňují chod plesu je bohatá 

tombola, lákavá pro všechny zúčastněné. Namístě 

je tak poděkování všem, kteří letos podpořili ten-

to ples přispěním a darem do hasičské tomboly.

U poděkování bych na závěr zůstal. To totiž pat-

ří všem, kteří nás v sobotní večer přišli podpořit

a také těm, kteří přidali ruku k dílu, aby ples mohl 

vůbec proběhnout a v neposlední řadě i Městys 

Brodku za možnost pořádání hasičského plesu

v lukovském kulturním domě.

       

Martin Bednář

Zahájili jsme 26. února schůzí, na které nás sta-

rosta Ing. Beneš informoval o průběhu výstavby 

kanalizace a nutných omezení, která jsou nutná

respektovat v průběhu výstavby. Potom následo-

vala přednáška zástupců Policie ČR o dodržo-

PLÁN ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ V ROCE 2013

vání bezpečnosti v různých situacích a v krát-

kosti přednesen návrh na plánované akce. Na 

další schůzi dne 12. března pak byly vyhlášeny 

termíny vycházek a zájezdů v prvním pololetí.
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Takže první zájezd se uskuteční 16. dubna do 

zámku Jaroměřice nad Rokytnou a prohlídku za-

hrad v Náměští nad Oslavou. V úterý 23. dubna

pořádáme výjezd linkovým autobusem do Před-

mostí ve 12,35 hod. a půjdeme procházkou po 

Mamutí stezce z Předmostí do Čekyně a zpět.

V úterý 7. května odjíždíme v 8,00 hodin au-

tobusem od zvonkohry na výstavu FLORIA do 

Kroměříže - dříve se konala výstava ve Věžkách 

- od roku 2013 v Kroměříži. Přihlásit se mohou

i nečlenové. V úterý 21. května. května odjíždíme

v 8,oo hodin do zámku Vizovice a na exkurzi do 

výrobny čokolády. Na čtvrtek 13. června odjíždí-

me ve 13,00 hodin autobusem na prohlídku Kláš-

terního Hradiska v Olomouci a potom navštíví-

me významnou budovu, postavenou na zvláštním 

místě v Horce na Moravě výhradně ekologicky.

Jelikož jsme získali dotace od Olomoucké-

ho kraje ve výši 20.000Kč a od našeho úřadu 

městyse 10.000 Kč, můžeme absolvovat další

náročnější zájezdy. Takže máme v plánu uskuteč-

nit zájezd do Bystřice pod Pernštejnem 20. srpna 

a 17. září do Piešťan, nebo podle zájmu účastní-

ků zvolíme jinou trasu. Členové si hradí částečně 

cestovné autobusem a dále všechny vstupenky

a společný oběd.

Dne 12. listopadu máme zajištěnu přednášku 

našeho známého cestovatele pana Jiřího Máry

o cestě po Austrálii, kterou vysílala i TV. Dne

10. prosince jako obvykle uspořádáme slavnost-

nější předvánoční schůzku s programem. Pokud 

zjistíme, že je zájem o společné posezení s hud-

bou jako v roce 2011, bude zajištěno 27. srpna.

Takže srdečně uvítáme každého, kdo by se rád 

našeho programu zúčastnil.

L. Mojková

Občanské sdružení mažoretek GINA vzniklo

v září roku 2009. V tomto roce vznikly kategorie 

kadetek (děvčata ve věku 6-10 let) a seniorek (15 

a více let). Soubor GINA je od tohoto roku zare-

gistrován v největší mažoretkové asociaci Inter-

national majorettsport association a hned v prv-

ním roce soutěží děvčata zaznamenala úspěchy

v podobě postupu na Mistrovství ČR, Mistrovství 

Evropy. V současné době navštěvuje o.s. GINA 

přes 80 mažoretek rozdělených dle věku a doved-

ností na přípravku, starší přípravka BabyGINA 

(přípravný soutěžní ročník), kadetky, juniorky, 

seniorky. 

Mažoretkový sport je v dnešní době velice rozší-

řený a děvčaty oblíbený. Naučí se u nás základní 

taneční, baletní i gymnastickou průpravu, správ-

né držení těla, výuku mažoretkových prvků, práci

s hůlkou, nácvik choreografií na vystoupení a sou-

těže a navíc také sóloformace. Děvčata tráví čas

v kolektivu a s pohybem, najdou si zde kamarád-

ky. Tréninky probíhají min. 2x týdně, v soutěž-

ním období (březen-červen) i častěji, pořádáme 

také celodenní nebo víkendová soustředění. 

Máme za sebou úspěšný soutěžní ročník 2011/

2012. Jako každým rokem se děvčata zúčastnila 

postupové mažoretkové soutěže v asociaci In-

ternational Majorettsport association. Po pravi-

delném celoročním trénování a soustředění se 

MAŽORETKY GINA O.S.

všechna tři soutěžní družstva (kadetky, juniorky, 

seniorky) probojovala až do finále Mistrovství 

ČR, které se konalo v Přešticích. V tomto ročníku 

kadetky a juniorky pod vedením trenérky Moni-

ky Gábové. Nejcennější umístění si z MČR od-

vezla seniorská velká skupina pod vedením Jany 

Hebelkové, a to titul II. vicemistr ČR s postupem 

na Mistrovství Evropy do polské Opole. Ze sólo-

formací získala nejhezčí umístění na MČR mi-

niformace kadetek s hůlkou pod vedením Kláry 

Mazalové, a to 6. místo. Velká skupina seniorek 

patřila v evropské soutěži mezi třetí nejlepší tým 

z ČR, obsadila 4. místo v evropském poháru.

V této kategorii soutěžilo 22 týmů z Evropy. Na 

Mistrovství Evropy si rovněž zajistila postup mi-

niformace MIX (7 dívek v kombinaci hůlka-třás-

ně), a to v kategorii kadetek i seniorek. Kadet-

ky mini MIX pod vedením Hedviky Pazderové

a Moniky Drabiščákové získaly 7. místo z 15-ti 

evropských souborů, miniformace MIX senior-

ky pod vedením Zuzany Horváthové získaly

4. místo.

Nyní jsou všechny skupiny GINA v konečné fázi 

příprav na novou soutěžní sezónu 2013. Kadetky 

nově s trenérkou Klárou Mazalovou se v letoš-

ních soutěžích předvedou s podiovou sestavou 

na téma AKVÁRIUM, juniorská podiová sestava 

nese téma LOUTKY a seniorky se předvedou na 

téma: AFRICAN SAVANA. Dne 20.4. nás čeká 

kvalifikační kolo ve Višňové, 1.6. semifinále v Bě-

lotíně a věříme, že se zadaří a budeme ve dnech 

15. a 16.6. startovat na Mistrovství ČR v Karviné. 

Mistrovství Evropy 2013 se koná v Maďarsku, Ta-

tabanya. 

Během roku naše mažoretky kromě soutěží 

také obohacují svými vystoupeními akce nejen

v Brodku, ale také slavnosti v blízkých městech

a obcích, na akcích a plesech. Oddíl se reprezen-

tuje nejen v ČR, ale také v zahraničí, ať už na sou-

těžích v Chorvatsku, Polsku, také na slavnostech 

ve Francii. 

Je třeba také zmínit práci trenérek. Příprav-

ný ročník a oddíl BabyGINA vedou dlouholeté

a zkušené členky mažoretek a baletu, Marce-

la Štrbáňová, Petra Nakládalová a Ivana Andr-

líková. Přípravné ročníky jsou velice důležité

k vedení dětí ke správnému základu baletu, gym-

nastiky, mažoretkovému sportu a k postupu do 

dalších soutěžních celků. Kadetky se letos poprvé 

představí pod vedením nové trenérky Kláry Ma-

zalové, taktéž dlouholeté členky oddílu mažore-

tek. Juniorská trenérka a choreografka Monika 

Gábová je bývalá mistryně ČR a Evropy v mi-

niformacích. Seniorská trenérka a choreografka 

Jana Hebelková, několikanásobná mistryně ČR

a Evropy a také rozhodčí mažoretkového sportu

s licencí IMA. Trenérky se účastní různých ško-

lení mažoretkového sportu a musí se ve svém

oboru zdokonalovat a učit se novým věcem a pře-

nášet své dovednosti na děti. 

Činnost o.s. GINA by nebyla avšak možná bez 

podpory Městyse Brodek u Přerova, Olomouc-

kého kraje a také rodičů. Velkou zásluhu na naší 

činnosti a úspěchu má taktéž Ing. Jana Svobodní-

ková, ředitelka ZŠ Brodku u Přerova za poskytnu-

tí tréninkových prostor a také možnost pronájmu 

místní sokolovny nám pomáhá k udržení prestiže 

celého soboru. Všem patří poděkování a těšíme 

se v nové sezóně.

Z přehledu plánovaných 

akcí na rok 2013 vidíte, 

že se neustále snažíme 

vyvíjet nějaké aktivity. 

Tyto akce jsou určeny 

pro širokou veřejnost, 

ale hlavně pro všechny lidi, kteří se nechtějí doma 

nudit a nestydí se ukázat, že se bavit umí. 

Úspěch každé akce je závislý na několika fak-

torech, z nichž některé neumíme ovlivnit a to 

JUNÁKSVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR,
STŘEDISKO 71402, TÁBORNÍCI BRODEK U PŘEROVA

je třeba počasí, dále musí 

být zajímavý program, kte-

rý dokáže zabavit, k tomu 

je třeba dobré občerstvení a 

to se dá také zařídit, ale nej-

důležitějším faktorem je aby 

přišel dostatek lidí a úspěch zhodnotili sami. 

Sice nás těší, že se vám líbil třeba výběr kapely 

na Country bál a že se vám dobře posloucha-

lo doma na zahradě, ale ve spojení s tancem
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a atmosférou přímo by byl váš zážitek určitě da-

leko lepší. Proto nebudu psát o tom, která akce 

se podařila více, nebo méně a nechám to na vás, 

ale to vám nezbývá nic jiného než se přijít po-

dívat. Nenechte se tedy ubíjet starostmi všedních 

dní a odvažte se odvázat a přijít na jiné myšlenky 

a klidně si třeba zablbnout s dětmi na kuličkiá-

dě, nebo uvařit guláš na ohni všichni jste srdečně 

zváni.

Naše činnost ale není jen o pořádání akcí pro 

veřejnost a hlavní náplní Skautingu je smyslupl-

né vyplnění volného času dětí a mládeže a jejich 

výchova. Ve skautingu se člověk naučí poznávat

přednosti druhých i své vlastní, pěstuje vůli pře-

konávat nedostatky, získává schopnost tvořit tým, 

těžit z vítězství i porážek. A přitom dodržovat 

etická pravidla a ctít hodnoty, které jsou podmín-

kou zdravého fungování každého lidského spo-

lečenství.

Schůzky dětí jsou každé pondělí od 16:30 do 

18:30. Vedoucí mají připraveno ještě několik 

akcí, kterých se mohou zúčastnit i vaše děti bez 

ohledu na to jestli jsou členy skautu, nebo ne.

Dne 18.5.2013 Husité a Křižáci – terénní bojov-

ka v Olomouci za sv. Kopečkem na Kartouzce po-

řádaná olomouckými skauty. Sraz v 6:40 na bro-

deckém nádraží, návrat v 16:00 tamtéž. Sebou: 

jídlo a pití na celý den, sportovní oblečení, pláš-

těnku, štít (např. z kartonu), 15 koulí (papírových, 

z ponožek,….), cca 50,- Kč (vlak a autobus).

Dne 19.5.2013 Na kole do Království – sraz

v 8:00 u klubovny Junáku návrat v 17:00. Sebou 

jídlo a pití (alespoň 1,5l) na celý den, 30,- Kč, 

kolo, pláštěnku, helmu.

Dne 15.6.2013 závěrečná výprava - jednodenní 

výlet na Bradlo, na kterém zakončíme celoroční

činnost. Sraz v 8:45 na nádraží, odjezd vlaku

v 9:11, návrat 18:40 na brodecké nádraží. Sebou 

jídlo a pití (alespoň 1,5l) na celý den, sportovní 

oblečení, 150,- Kč (cesta tam a zpět, špekáčky

s chlebem, hořčice), pláštěnku. 

Více info na tabornici1.webnode.cz

O prázdninách opět pořádáme letní tábor pro 

děti letos na téma ,,Pán prstenů“. Další infor-

mace najdete na plakátech, nebo na našich strán-

kách brodek.skauting.cz.

PLÁN AKCÍ pro rok 2013 

23.2. Karneval pro nejmenší, diskotéka

 pro stále ještě školou povinné 

23.3. 16. ročník ,,Kuličkiády“,

 3. ročník ,,Petanqueiády“

20.4. Výstup na Ivančenu 

 (autobusový zájezd)

30.4. Pálení čarodějnic

18.5. Střelecký den

14.6. Country večer

28.-30.6. Stavba tábora

30.6. -13.7. Letní tábor Nejdek

21.9. 4. ročník ,,Kotlíkový guláš“

12.10. Podzimní výšlap okolo Brodku

23.11. Turnaj ve hře Pexeso 

 a Člověče nezlob se

Veškeré akce se konají v areálu skautské klubovny, 

kromě tábora. Změna termínu je možná, všechny 

akce bývají upřesněny na plakátech.

Pavlína Procházková

zástupce vedoucího střediska

V letošním roce jsme se vám již předvedli se tře-

mi akcemi, které proběhly během tří týdnů na 

přelomu ledna a února 2013. První byl náš tra-

diční ples, tentokrát na téma Asterix a Kleopatra. 

Slavnostní zahájení, které připravila Liběna Ha-

sová se mimo našich členů zúčastnili také přátelé 

umění v podobě kleopatřiných tanečnic. Všem 

představitelům bych chtěl poděkovat za krásné 

vystoupení a mají škodu ti, kteří ho neshlédli

a náš ples nenavštívili.

Týden po plese jsme uvedli premiéru hry fran-

couzského autora Francoise Vebera „Blbec k ve-

čeři“ v režii Evy Procházkové. Obě brodecká 

představení byla téměř vyprodaná. Z reakcí divá-

ků, kteří během hry i po ní nešetřili potleskem 

DIVADELNÍ SOUBOR J. K. TYL

usuzuji, že se nám dílo zdařilo. Výborné byly 

jistě i reference, protože v Citově se diváci do 

sálu téměř nevešli a podobný úspěch jsme měli

i v Medlově. Máme v plánu vystoupit i v dalšícho-

kolních i vzdálenějších obcích a v pondělí 29.4. se 

s „Blbcem“ předvedeme na Hanáckém divadelní 

máji v Němčicích nad Hanou.

V neděli 10. 2. se uvedl náš dětský soubor s po-

hádkovým vyprávěním Setkání u Aničky. Všichni 

herci se velmi snažili a představení se jim poved-

lo, což diváci odměnili potleskem. Děkuji tímto 

Jitce Navrátilové a Dagmar Uhlířové za vedení 

dětského souboru.

Za divadelní soubor J.K.Tyl

   František Procházka

Náš dramatický kroužek pracuje již druhým ro-

kem pod Divadelním souborem J. K. Tyl. V sou-

časné době jej navštěvuje 13 dětí od 9 do 15 let

z Brodku a okolí, ale i ze vzdálenějších obcí (Ří-

kovic, Drahlova).

V neděli 10. února 2013 proběhla premiéra po-

hádkového vyprávění Setkání u Aničky, na kte-

rou jsme se připravovali téměř půl roku na pra-

videlných pondělních schůzkách. I přes nepřízeň 

osudu (téměř polovina souboru před premié-

rou onemocněla chřipkou) se mladí herci sna-

žili ze všech sil, aby diváky pobavili. Zejména ti 

nejmladší diváci s nadšením sledovali, jak děti 

přišly potěšit svou nemocnou kamarádku Anič-

ku se svou medicínou. A tou byly dvě pohádky

DRAMATICKÝ KROUŽEK

a písničky. A tak jsme mohli vidět, jak se Kar-

kulka nezalekla vlka i jak si Jeníček s Mařenkou

udělali ze zlé Ježibaby topinku. 

Již tradičně bylo publikum úžasné, nechalo se 

strhnout dějem, reagovalo na příběh, a tak při-

pravilo souboru tu nejhezčí odměnu – krásný zá-

věrečný potlesk. 

I letos jsme se s představením zúčastnili okresní-

ho kola Dětské scény v Přerově. I když náš soubor 

nepostoupil do krajského kola, (jedinou vyhlá-

šenou) cenu za nejlepší herecký výkon ze všech 

souborů obdržel náš člen – Štěpán Procházka za 

roli Jeníčka.

Diváci se s naším příběhem mohou setkat ještě

na představení pro školní družiny v pondělí
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15. dubna 2013 v 13.15 hod v brodeckém kině 

nebo na společném vystoupení s dramatickým 

kroužkem při ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou, které

se uskuteční 1. května 2013 v 17.00 hod v osecké

(Scéna ze Setkání u Aničky, členové DK zleva: Štěpán Procházka, Tereza Maierová, Eliška Uhlířová,

Gabriela Pinkavová, Jan Navrátil, Pavla Malátková, Jana Kvapilová, Ludmila Binderová, Dominika Látalová,

Květa Dančaková, Adéla Mikulová; další členové – Marie Vystrčilová 

a Vojtěch Přívětivý byli bohužel při focení nemocni.)

sokolovně. Na obě představení samozřejmě zve-

me i všechny ostatní milovníky dětského divadla.

 Jitka Navrátilová,

Dagmar Uhlířová (vedoucí DK)

Dne 24.5. 2013 se v Kině Brodek u Přerova usku-

teční přednáška a autogramiáda. 

Připraveno pro žáky II. stupně základní školy. 

Téma přednášky je ¨Základy filmové práce¨.

Na přednášku a autogramiádu přijede režisér 

a herec pan Tomáš Magnusek. Hrál a režíroval 

např. filmy Bastardi. Po přednášce bude promít-

nut jeho nový film Jedlíci aneb sto kilo lásky.

Tentýž film bude promítnut i v 18:00 pro veřej-

nost.

KINO INFORMUJE

JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY 

ČESKÁ KOMEDIE 2013

Hrají:

Milan Chára, Karel Heřmánek jr., Tomáš Magnu-

sek, Martin Stropnický, Veronika Žilková, Dagmar

Patrasová, Ivana Andrlová, Daniel Rous, Ladislav 

Županič, Petr Janda, Jan Šťastný, Ilja Racek, Václav

Svoboda, Eva Decastelo, Luboš Xaver Veselý, Ro-

man Skamene 

O vzniku spolku sportovních rybářů v Brodku 
u Přerova se nedochovaly písemné zprávy, ale
z ústně předávaných informací víme, že základy 
spolku byly položeny v období mezi světovými 
válkami. Brodecký spolek byl založen jako jeden 
z prvních na střední Moravě, ovšem v rámci Čech 
a Moravy v té době existovalo již několik desítek 
podobných rybářských spolků. Nejznámější ry-
bářský spolek První rybářský klub v Praze byl 
založen už v roce 1886. Jeho členy byly i význam-
né osobnosti té doby, například prezident Tomáš 
Garrigue Masaryk, Ferdinand Lobkowicz, Bed-
řich Schwarzenberg, či Ema Destinová.
V době vzniku brodeckého spolku sílila potře-
ba vytvoření velké společné organizace, která by 
mohla účinněji hájit zájmy chovu, lovu i ochranu
říčních ryb a dalších vodních živočichů. K vytvo-
ření jednotné organizace však došlo až v roce 
1957, kdy sloučením Jednoty rybářů v Praze
a Jednotného sväzurybárov v Žilině vznikl Čes-
koslovenský svaz rybářů, který měl v roce založe-
ní 409 místních organizací a téměř 80 tisíc členů.
Poprvé byly jednotné stanovy, členský příspěvek
i principy hospodaření. V roce 1968 došlo k opě-
tovnému rozdělení Československého svazu ry-
bářů na dva samostatné svazy, Český rybářský
svaz a Slovenský rybárskyzväz. K dalšímu rozdě-
lení Českého rybářského svazu došlo v roce 1990, 
kdy se oddělil tehdejší Jihomoravský územní
svaz, který dal základ vzniku Moravskému ry-
bářskému svazu.
V současnosti patří Český rybářský svaz mezi 
největší zájmová sdružení v České republice. 
Sdružuje téměř 243 tisíc členů organizovaných 
prostřednictvím 482 místních organizací, které 
jsou sdružené do 7 územních svazů. Místní or-

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MÍSTNÍ ORGANIZACE

BRODEK U PŘEROVA

ganizace Brodek u Přerova spadá organizačně 
pod Územní svaz pro severní Moravu a Slezsko
a sdružuje 346 členů z Brodku a okolních obcí.
Brodecká organizace obhospodařuje tok Olešni-
ce z Penčic po soutok s Morávkou, tok Morávky 
od Blateckého mlýna po mlýn v Citově, tři chov-
né rybníky v Kokorách, chovný rybník Kleštínek
a Malý Kleštínek v Brodku, chovný rybník Hliník 
v Majetíně, chovnou nádrž v Krčmani a sportovní 
revíry Majetín (bývalá štěrkovna mezi Majetínem 
a Krčmaní), štěrkovnu Krčmaň a rybník Altýř
v Kokorách.
V našich chovných rybnících jsou produkovány 
ryby pro zarybnění vlastních sportovních revírů 
a toků, zejména kapra a štiku. Další ryby jsou na-
kupovány z vlastních prostředků od jiných doda-
vatelů. Dbá se přitom dlouhodobě na vyváženost 
rybí obsádky v revírech, která rybáře uspokojí
a zajistí přirozenou skladbu ryb. V roce 2012 bylo 
například v Olešnici (včetně kokorského rybní-
ka Altýř) uloveno téměř 600 kg ryb, z toho nej-
více kapra – 239 kusů o celkové hmotnosti přes 
500 kg. Nejvíce ryb z našich revírů bylo tradičně 
uloveno na krčmaňské štěrkovně – celkem téměř
3 tuny. Kromě kapra to byli cejni, karasi, candáti, 
štiky, úhoři, amuři, líni, okouni a další ryby.
Značné úsilí je v současnosti věnováno udržení
a zlepšení stavu našich chovných zařízení a spor-
tovních revírů a zajištění dostatku prostředků na 
jejich údržbu a provoz. Na tomto úsilí se v rámci 
péče o chovný rybník Kleštínek podílí také obec 
Brodek a svou prací i většina našich členů. Díky 
jim se můžeme těšit nejen z ulovených ryb, ale
i z pohledu na udržované rybníky a toky.

Petrův zdar! 

Další akce:

• Jednou měsíčně kino promítá dětské filmy pro 

 školní družinu ZŠ Brodek u Př. a Majetína. 

• Zahájilo se promítání pro seniory. 

 Příští film bude 7.5. 2013 ve 14:00 hod. Jedná 

 se o český film s R. Brzobohatým. J. Bohdalovou 

 ¨Vrásky z lásky¨. Vstupné 30,- 

Srdečně vás zvou pracovníci kina
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Přehled fotografií pořádaných akcí v Brodku u Přerova

DOPIS PATRONŮM  LIBOSAD
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Vážení spoluobčané,

naše nadace Malý Noe v rámci své činnosti pomá-

há sociálně či zdravotně znevýhodněným dětem 

(více na www.malynoe.cz). Dne 25. dubna 2013 

organizujeme ve spolupráci s Magistrátem města 

Přerova výsadbu Libosadu Malého Noe a nyní se 

na Vás obracíme s nabídkou spolupráce na této 

akci. Smyslem akce je pomoc znevýhodněným 

dětem a zároveň i pomoc přírodě.

V čem spočívá princip této akce? Město Přerov 

poskytlo na velmi krásném a důstojném místě 

na svahu Čekyňského kopce (na vrcholu kopce 

je postaven obelisk na počest stromům, je od-

tud nádherný výhled na město Přerov, místo

leží v blízkosti přírodního amfiteátru a na krás-

né vycházkové trase) pozemek pro výsadbu stro-

mů. Naše nadace zpracovala projekt výsadby

72. listnatých stromů v 6. druzích a nabízí obča-

nům i firmám možnost stát se patronem stromu. 

Zájemce o patronát věnuje nadaci na základě dár-

covské smlouvy finanční dar, následně pak obdr-

ží hezký pamětní list prokazující jeho patronství 

a jméno patrona stromu bude umístěno na infor-

mační tabuli u vchodu do Libosadu Malého Noe. 

Patron stromu bude rovněž uveden na webových 

stránkách nadace mezi sponzory a v případě jeho 

zájmu bude propagován i v rámci akcí nadace.

Patron si svůj strom může sám zasadit, samozřej-

mě i se svými blízkými lidmi nebo kolegy. Sázení 

stromů se mohou účastnit i děti a následně pak 

strom chodit navštěvovat, pečovat o něj a vyrůs-

tat tak se svým stromem. Stromy budou sázeny 

pod dohledem odborné firmy, která na stromy 

poskytuje záruku. Následnou péči o stromy, jejich 

zalévání, sečení trávy apod. zajistí město Přerov.

Získané finanční prostředky použije nadace 

na financování svých projektů pomoci dětem.

V této souvislosti ještě uvádím, že nadace Malý 

Noe používá všechny prostředky získané od 

sponzorů výhradně na pomoc dětem. Provozní 

náklady hradí členové nadace ze svého. Dalším 

významným přínosem této akce je oživení tzv. 

Knejzlíkových sadů, které již desítky let chátrají. 

Právě bývalý starosta Předmostí pan Knejzlík vy-

myslel název „Libosad“ jako místo pro připomín-

ku libých věcí občanů své obce. A v neposlední 

řadě vznikne nový cíl pro výlety občanů našeho 

regionu.

Vážená paní, vážený pane, samotnému sázení 

stromů bude od 13.00 hodin předcházet krátké 

slavnostní zahájení akce. Mimo jiné se svým pro-

gramem vystoupí děti ze základní školy v Přerově 

– Předmostí a děti z dětského domova v Přerově. 

Všechny přítomné děti si budou moci na ohni 

opéci špekáčky a prohlédnout si krásný školní 

kopec s jeho překvapeními.

Závěrem mi dovolte, abych Vám poděkoval za 

Váš zájem o pomoc dětem a přírodě a pokud se 

rozhodnete přijmout naši nabídku ke spolupráci 

na této akci, neváhejte, prosím, mě kontaktovat.

S přáním všeho dobrého

Jaroslav Strejček

předseda Správní rady Nadace Malý Noe

tel. 602 715 210, Brodek u Přerova, 9. května 117
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Zpravodaj vydává Městys Brodek u Přerova ve spolupráci se sportovně – kulturní komisí.
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Zpravodaj 1/2013  vychází 20. dubna 2013
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 sekretariátu Úřadu městyse

Termín uzávěrek pro rok 2013: 5. 4.2013, 3.6.2013, 7.9.2013, 29.11.2013
Zpravodaj vyjde vždy 14 dní po uzávěrce.


