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Slovo starosty 
Vážení spoluobčané, milí souse-
dé, letošní rok nezačal o nic lépe 
než ten loňský. V boji s pandemií 
jsme jedni z nejhorších a mu-
tace SARS-Cov-2 jsou u nás 
v Čechách i na Moravě jako 
doma. Opatře-
ní a omezení 
neberou kon- 
ce a jak to tak 
vypadá, na Ve-
likonoce nebu-
de líp. Městys 
zakoupil a paní 
Kubisová doru-
čila našim se-
niorům nad 65 
let respirátory 
FFP2. Rád bych 
poděkoval panu 
Nguyen Khac 
Cuongovi (Po-
traviny u Petra), 
který daroval 
obci 200 ks re-
spirátorů FFP2 
ve chvíli, kdy 
bylo vládou na- 

řízeno povinné používání a zá-
sobování vázlo. Rovněž mi do- 
volte poděkovat našim děvča-
tům Radce Mazalové, Pavle 
Pavelkové a Janě Skácelové za 
péči o naše seniory.

MěStyS pohlídá 
kaMerový dohledový 
SyStéM Se záznaMeM

Zastupitelé na svém předjar-
ním jednání požehnali návrhu 
rady městyse konzultované se 
zástupci policie a technickými 
odborníky a odsouhlasili insta-
laci kamerového dohledového 
systému v Brodku. Pro první 
etapu je navrženo devět kontrol-
ních bodů, kde bude nepřetržitě 
sledován veřejný prostor se zá-
znamem, který bude v případě 
potřeby k dispozici Policii ČR. 
Pod dohledem budou vjezdy do 
Brodku (Vrchlického, Štefániko-
va, Majetínská a podjezd pod že-
lezniční tratí směr Citov a Dub n. 
M.) s napojením do registru Po-
licie ČR a primárním záznamem 
registračních značek projíždějí-
cích aut. Dalších pět kamer s vy-
sokým rozlišením obrazu bude 
snímat veřejný prostor na ně-
kterých důležitých křižovatkách 
a důležitých místech v Brodku – 

náměstí 28.října s křižovatkou 
ulice na Majetín, BUS zastávka 
na Masarykově náměstí včetně 
Domu služeb, vlakové nádraží 
s kinem a jako poslední veřejný 
prostor je zařazena ulice Tyršova 
spolu s mateřskou školou a soko-
lovnou. Záznamy budou předány 
výlučně Policii ČR v případě 
výskytu trestné činnosti. Údaje 
o projíždějících vozidlech budou 
předávány do národní databá-
ze NAKIT, kde mohou pomoci 
při objasňování různých činů. 
V rámci krajského dotačního 
programu Podpora prevence 
kriminality jsme podali žádost 
o dotaci na tento dohledový sys-
tém. Pokud bude třeba, může být 
v další etapě počet kamer rozší-
řen. Podle informací od policistů 
je zřejmé, že pachatelé odůvod-
něně považují kamerové systémy 
za velkou komplikaci pro páchá-
ní trestné činnosti jak majetkové, 
tak pořádkové.
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vodní nádrže  
ulice tovární

Práce na této akci pokračují 
a do konce června by mělo být 
hotovo. Nyní dodavatelská fir-
ma provádí obnovu stavebních 
objektů pro nátok a výtok spolu 
s propojením a zpevněním bře-
hů. Následovat bude výsadba 

vodovodní řad 
ulice tovární

V rámci územního plánu městy-
se a územní studie na ulici To-
vární byl prodloužen vodovodní 
řad pro novou výstavbu rodin-
ných domů. Jeden z prvních 
domů už se blíží k dokončení 
a bez vody to nejde.

letošní příchod jara
Zima se letos nechce vzdát a noč-
ní teploty se tlačí stále pod nulu. 
Sluce přes den nás začíná hřát 
i přes sem tam poletující sněho-
vé vločky. První pozdravy jara se 
však již dostavily, jak je vidět na 
připojených fotografiích.

stromů a keřů spolu s úpravou 
terénu kolem nádrží.

Dovolte mi, milí spoluobčané, 
abych Vám popřál krásné svátky 
velikonoční. Zároveň nám přeji, 
abychom ve zdraví přečkali sou-
časnou vlnu epidemie a byli co 
nejdříve proočkováni.

Ing. Roman Zbožínek,
 starosta 
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70 let

Blanka Čudovská

Eva Dohnalová

Marie Holčáková

Inka Knopová

Antonín Kytlica  

Oldřich Zapletal

75 let

Eva Rosíková

80 let

Marie Horáčková

Zdenka Sekaninová

85 let

Josef Trněný

90 let

Jan Černý

92 let

Josef Čechák

93 let

Dobroslava Čechová

94 let

Vlasta Sehnalová

jubilanti  
10. prosince 2020 – 10. března 2021

celkový  stav  obyvatel  k  31. 12. 2020 – 1 899
Brodek u Přerova – 1 721 obyvatel

Luková – 178 obyvatel

Matrika

Nesvadba Jan 
Ponikelská Lilien 
Chlup Benedikt
Jančíková Denisa  
Šiborová Klaudie 
Válek Adam

Školutová Natálie 
Šrámková Elen 
Zatloukalová Lea
Koplas Albert 
Rašťáková Alex
Šípek Vladimír

Vojáčková Anna
Vyroubal Tomáš 
Pospíšilová Laura
Ledabyl Jan
Krčmářová Adéla
Vojtková Aneta

Majerová Elena 
Rajčanová Nikola
Střeláková Ella
Hubený Marek

narodili se v roce 2020

Tardíková Jaroslava
Moudrá Ludmila
Vrána Josef
Staroštík Jiří 
Adámková Marie
Zaoral Vladimír
Bouchal Rostislav 

Zbožínková Jaroslava
Chytil Jaromír
Foltánková Jana
Ondrášková Anna  
Zoralová Božena
Poláková Jarmila
Švarc Jiří

Hájková Drahomíra
Hlobil Antonín
Daniel Jaroslav
Sládeček František
Novák Antonín
Doleželová Marie 
Hlobilová Evženie

Kašpárek Antonín
Horáková Marie
Ing. Jiří Lév
Ženčáková Marie
Kališ Josef

opustili nás v roce 2020
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lékařská péče  
očkování proti nemoci covid-19

aplikace My Medevio 
Vážení pacienti, vzhledem k ex-
trémní zátěži telefonních linek 
a často obtížné dostupnosti, 
Vám nabízíme novou možnost, 
jak nás můžete kontaktovat.
Od 1.3. používáme v naší or-
dinaci aplikaci My Medevio. 
Jedná se o jednoduchý webo-
vý systém, který zaznamenává 
Vaše požadavky, např. kontakt 
nebo onemocnění covid-19, zá-
jem o očkování covid-19, nahlá-
šení akutních potíží, vystavení 
různých potvrzení nebo žádostí  
 
 

o recept, rezervaci či změnu ter-
mínu návštěvy. 
Pacient se v systému identifiku-
je telefonem a rodným číslem, 
napíše svůj požadavek nebo do-
taz, lékař nebo sestra mu odpoví 
nebo požadavek přímo vyřídí. 
Snažíme se reagovat co nejdří-
ve, většina Vašich požadavků je 
vyřízena do 24 hodin.
Aplikaci si můžete stáhnout do 
mobilního telefonu (toto dopo-
ručujeme, usnadní nám to vzá-
jemný kontakt), anebo je mož-
né aplikaci použít jako běžnou  
 
 

webovou stránku. V případě 
aplikace na mobilním telefo-
nu však s námi můžete snadno 
obousměrně komunikovat v pří 
padě potřeby upřesnění Vašich 
požadavků.
Na webové stránce (v aplika-
ci) jsou mj. uvedeny i základní 
informace k onemocnění co-
vid-19, je zde i seznam odbě-
rových míst na test na covid 
včetně možnosti vyhledat Vámi 
zvolené odběrové místo a přes 
tuto aplikaci se zde přímo ob-
jednat.

 

Odkaz do aplikace: 
https://my.medevio.cz/

mudr-jezikova
Aktuální informace o ordinační 
době  doporučujeme sledovat na 
našich webových stránkách: 
https://mudrhelenajezikova.

webnode.cz/

Doufáme, že se Vám aplikace 
bude líbit a přejeme Vám dobré 
zdraví a hodně sil  v této nelehké 
době.

MUDr. Helena Ježíková

Mateřská škola
Zimní počasí se loučí, začí-
ná více svítit sluníčko a dny 
se prodlužují. Na jaro a jarní 
paprsky se už všichni moc tě-
šíme.
V měsíci lednu mělo proběh-
nout u předškoláků lyžování 
a plavecký výcvik, vzhledem 
k epidemiologické situaci tyto 
lekce bohužel neproběhly.
I přes tuto skutečnost proběhlo 
pár lekcí angličtiny, které se dě-
tem líbily a naučily se spoustu 
nového.
Masopustní týden v měsíci úno-
ru jsme si s dětmi užili formou 
pohádkového týdne, kdy se ka-
ždý den nesl ve znamení určité 
pohádky. 
V pátek proběhl v jednotlivých 
třídách mini karneval, masky  
 

si děti vytvořily ve svých tří-
dách.
Od 1. března 2021 je mateřská 
škola do odvolání uzavřena, ale 
děti dostávají prostřednictvím 
e-mailů různé úkoly, pracovní 
listy, tematické omalovánky, ří-
kanky, popř. pohádky – vše po-
dle ŠVP, pro zkrácení volného 
času a zabavení se. Tyto úkoly 
mají možnost společně s rodiči 
udělat. 
Před uzavřením MŠ jsme s dět-
mi tvořili z keramiky. Tyto 
výrobky během uzavření MŠ 
dokončíme, ať mají děti ra-
dost a překvapení, až se opět 
do svých tříd vrátí. Věříme, 
že se tato covidová situace 
již brzy zlepší a budeme si 
moci naplno užívat kroužky,  
 

výlety a kulturní akce pořádané 
v MŠ nebo i mimo ni. Krás-
ný začátek jara a hodně zdraví  
 

všem přejí zaměstnanci mateř-
ské školy.

Mgr. Dominika Kozáková

Vážení občané,
očkování proti onemocnění Co-
vid 19 probíhá nově i u prak-
tických lékařů. Mohou očkovat 
všichni praktičtí lékaři, kteří se 
zaregistrovali v očkovacím cen-
trálním systému. Těchto lékařů 
se zaregistrovalo 4 000 tisíce. 
Nicméně očkovacích látek není 

tolik, aby mohli očkovat všich-
ni. Vakcíny rozděluje krajský 
koordinátor očkování a prak-
tický lékař nemá žádný vliv na 
přidělení vakcín. Proto se stane, 
že v jedné obci očkuje jeden 
lékař a jeho kolega v téže obci 
vakcíny nemá. Vakcíny jsou 
dodávány po 100 kusech. Není 

možné dostat menší nebo větší 
množství. 
Nelze vakcíny rozdělit mezi 2 
spolupracující lékaře, to je vy-
sloveně zakázáno. Očkovat mů-
žeme zatím občany  od věku 70 
let. Mladší, i když mají závažná 
onemocnění, očkovat nesmíme. 
Doufám, že postupně bude vak-

cín dostatek a budeme moci 
očkovat tak, jak to děláme už 
mnoho let. 
Milí občané, přeji vám všem, 
abyste současnou nelehkou situ-
aci ve zdraví zvládli.

MUDr. Marie Skopalová
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co je nového ve škole?

Obnovený boční vchod do budovy 2. stupně ZŠ  
s plošinou pro hendikepované

Nová školní kuchyňka

Nová učebna fyziky a chemie
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MaSarykova 
knihovna   

„výdajové okénko“
Oznamujeme všem uživatelům knihovny, že pokud vláda ještě 
více nezpřísní opatření proti covidu-19, bude od pondělí 22. břez-
na pro čtenáře otevřeno tzv. „bezkontaktní výdajové okénko“.
Půjčovní doba zůstává stejná jako za normálních okolností.
Těšíme se na vás.
 V. H.

kynologický klub 
Nucenou coronavirovou pauzu 
jsme využili k dalšímu rozvo-
ji našeho cvičáku. Na podzim 
byla rozšířena stávající cvičící 
plocha a byla vytvořena dru-
há cvičící plocha, která bude 
sloužit převážně k výcviku zá-
chranářských a služebních psů. 
V současné době je na této plo-
še pro psy celkem 15 praktic-
kých skrýší, z toho 4 podzem-
ní. Máme prozatím postaveny 
4 praktické překážky, které již 
mají délku několik desítek me-
trů a pro psy simulují pohyb 
na různých površích a nutí je 
překonávat nejrůznější obtíž-
nosti. V plánu je stavba dalších 
překážek a skrýší, které budou  
 

simulovat situace při reálných 
pátracích akcích.
V noci ze 14. na 15. října 2020 po-
stihla Brodek povodeň, při které 
bylo zaplaveno několik ulic a asi 
70 domů. V noci se voda zastavi-
la 100 metrů od našeho cvičáku, 
bohužel ve dne začala prosako-
vat hráz oddělující rozvodněnou 
říčku Olešnici od přilehlých polí 
a našeho cvičáku. V cca 10:30 
začal být touto vodou zaplavován 
i náš cvičák a v některých mís-
tech byla výška vody cca 50-70 
cm. Zaplavena byla celá plocha 
cvičiště, nicméně škody byly 
pouze materiální a v porovnání se 
zaplavenými domy je zaplavený 
cvičák drobnost. 
 

Součástí našich aktivit je i dob-
ročinnost. Od listopadu jsme 
mezi sebou uspořádali 4 sbír-
ky. Finančně i materiálně jsme 
pomohli Olomouckému útulku, 
týraným psům z obce Malesice, 
sbírkou jsme přispěli na potřeb-
nou terapii pro malého Péťu a fi-
nančně jsme pomohli Tomášku 
Fialovi, ročnímu chlapečkovi, 
který bojuje s nemocí SMA 
(SMA – spinální muskulární 
atrofie).
V sobotu 8. května 2021- pokud 
situace dovolí, chceme v našem 
areálu pořádat dětský den, jehož 
výtěžek bude věnován na nákup 
kompenzačních pomůcek a na 
nákladnou rehabilitační péči  
 

výše zmíněnému Tomášku Fia-
lovi. Kromě spousty her a sou-
těží pro děti se můžete těšit na 
ukázky policejních a záchranář-
ských psů, na ukázku výcviku 
našich členů, hasiči předvedou 
hašení požáru. Pro děti bude 
k dispozici sanitka a možnost 
vyzkoušet si první pomoc včet-
ně resuscitace, ukázky silných 
mužů – strongmanů, s možností 
vyzkoušet si silácké disciplíny 
a lukostřelba.
Všichni věříme, že do května se 
situace zlepší a život nejen na 
našem cvičáku se vrátí do sta-
rých kolejí.

Tomáš Ministr

Vážení čtenáři,
omlouváme se za chybnou informaci a zveřejňujeme opravu k článku Fk Brodek u přerova – oslavy 90. výročí vzniku,  

jenž vyšel v Brodeckém zpravodaji 2/2020, kde byla použita fotka hostince pana Trvaly „Švarcka“ 
a omylem došlo k záměně v názvu na hostinec pana Pavlíka.
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Vážení fotbaloví přátelé,
za normálních okolností by-
chom Vás na těchto řádcích 
informovali o téměř ukončené 
zimní přípravě našich týmů a je-
jich nažhavenosti do jarních bojů 
na zelených pažitech. Zajisté by 
se dostalo i na rozvahu, jak by-
chom si ideálně představovali 
umístění v jednotlivých soutě-
žích a tak podobně. Leč realita 
aktuálních dnů je úplně jiná a na 
mysl přichází úplně jiné starosti, 
které bohužel nemají s fotbalem 
a sportem pranic společného. 
Pandemie Covidu nám hatí, zdá 
se, již druhé jaro. Připravovat se 
je povoleno pouze individuálně 

a jen v katastru trvalého bydliště 
a restart soutěží je v nedohled-
nu. Aby mohl být aktuální sou-
těžní ročník ukončen dle regu-
lí, musí být odehráno více než 
50 % všech soutěžních utkání 
v dané soutěži.
Nezbývá nám tedy než doufat, 
že se to podaří a chvíle neko-
nečného lockdownu si tak zatím 
krátit třeba individuálním spor-
továním nebo alespoň aktivními 
procházkami.
Snad tedy brzy na fotbale na vi-
děnou!

Radek Vojtek
PR manager 

FK Brodek u Přerova

Vážení fotbaloví fanoušci, spor-
tovní přátelé,
malá naděje, že se podaří ale-
spoň neodehrané podzimní 
utkání dohrát v zimním období, 
byla odsouzena k záhubě téměř 
v zárodku, jelikož pandemie 
Covidu již delší dobu nedovo- 
 
 

luje více než sportovat indivi-
duálně.
Poslední březnový víkend jsme 
již měli vybíhat ke svému prv-
nímu jarnímu mistrovskému zá-
pasu, ale aktuálně nám nezbývá 
než se připravovat každý alespoň 
dle svých možností jednotlivě.
 
 

Zimní spánek tak ani nezapočal 
a přichází jaro. Trpělivě tedy če-
káme na zelenou, abychom se 
zase mohli plnohodnotně rozjet. 
Snad ta očekávaná chvíle nasta-
ne brzy a budeme se opět smět 
potkávat nejen na sportovních 
akcích.
 
 

Veškeré další informace a no-
vinky najdete na facebookovém 
profilu PDHT Luková 
www.facebook.com/
PDHTLukova.
 

Radek Vojtek, PDHT Luková

pdht luková
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report z pirátské tvrze 
Z důvodu nekončícího loc-
kdownu a vládního chaosu se 
nám nyní těžko podnikají a plá-
nují jakékoli společné aktivity. 
Doufáme alespoň v to, že se 
nám v létě podaří uskutečnit ně-
jaké sportovní turnaje a festiva-
ly VyOsení a Kytary In Majetín.
Jakmile to jen trochu půjde, 
znovu se vrhneme do aktivit 
a trochu přispějeme veřejnému 
životu a prostoru.
Napříč okresy jsme se v rámci 
kampaně zapojili znovu do akce 
Ukliďme Česko, která letos ofi-
ciálně není organizována, ale 
proč se nemotivovat, abychom 
alespoň svými silami na sepa-
rátních procházkách po katastru 
obcí nějaké množství pohozené-
ho odpadu podél cest a cestiček 
vysbírali.
 

V Brodku a Lukové bude tato 
akce organizována Sportovně-
-kulturní komisí pod vedením 
naší pirátské zastupitelky Pavlí-
ny Procházkové.
Účastníci se zapojí hravou for-
mou v rámci aktivní procházky 
na různá místa našeho katastru, 
kde prokážou své dovednos-
ti a cestou budou taktéž sbírat 
odpad. Své fotky z této činnosti 
následně mohou zasílat do sou-
těže (více viz plakát akce).
Naši členové se také zapojili do 
online aktivit skrze organizaci 
internetové legendární střílečky 
Counter-Strike 1.6, které se ka-
ždý čtvrtek účastní více než 30 
lidí z celé republiky. Ze zpětné 
vazby víme, že tuto naši aktivi-
tu velmi oceňují. Toho si všimla 
i Prima Cool a vydala k tomu- 
 

to krátký článek. Od té doby se 
popularita těchto událostí ještě 
zvýšila. Jsou těžké časy a každé 
rozptýlení a sociální interakce 
se počítá. I když je to třeba jen 
po internetu. Když spolu nemů-
žeme hrát sporty venku, tak spo-
lu hrajeme aspoň přes počítač. 
Ale jakmile to půjde, určitě rádi 
vyrazíme ven. V plánu máme 
opět brigády, oživení a úpravu 
sportovišť apod. A stejně tak se 
těšíme i na turnaje karetní poke-
rové. Aktuálně vybíráme nové 
vhodné místo, neboť to tradič-
ní – hospůdka Domeček, defini-
tivně skončilo. Snad nám to si-
tuace brzo dovolí. Do té doby se 
všichni držme, buďme duchem 
pospolu, i když fyzicky každý 
sám. První covidovou vlnu jsme 
zvládli, ale pak jsme udělali  
 

chybu, že jsme se spolehli 
na vládu. A ta fatálně selhala 
a svým papalášstvím ztratila 
důvěru. A jestli se v jiných ze-
mích řešil rozpor, zda zachraňo-
vat ekonomiku, ale obětovat tak 
lidské životy, nebo zachránit co 
nejvíce lidských životů na úkor 
ekonomiky, tak u nás Babišo-
va vláda dokázala obětovat jak 
lidské životy, tak ekonomiku. 
Měli bychom si znovu uvědo-
mit, že na vládu, která je řízena 
bezohledným a všehoschopným 
šílencem a jeho marketingovým 
poradcem, se spolehnout nedá 
a musíme se znovu snažit tyto 
těžké časy překonat vzájemnou 
pomocí a respektem.

Radek Vojtek
předseda MS Pirátská Tvrz

a kolektiv Pirátské Tvrze


