
Vážení sousedé, 
čím začít první zpravodaj v roce 2022? Je březen a s  

jarní  rovnodenností nás bude jarní slunce více  hřát. 
Všichni se na tento čas těšíme, jen v tom letošním 
přechodu ze zimy do jara, byl ústup Covidu nahrazen 
začátkem války na Ukrajině. Rozpočty domácností byly 
od počátku roku vystaveny rostoucím cenám všeho od 
energií po potraviny a nyní nás čeká obrovská migrační 
vlna.

Ve spolupráci s krizovým štábem Olomouckého kraje 
jsme zorganizovali materiální sbírku na pomoc Ukrajině. 
Vše, co naši občané přinesli bylo předáno do dvou 
sběrných míst, a to v Přerově pro partnerské město 
Ivano-Frankivsk a v Olomouci pro partnerské město 
Černivci. Zastupitelé městyse na veřejném zasedání 
14.3.2022 schválili finanční dar pro Ukrajinu, který bude 
na základě darovací smlouvy předán prostřednictvím 
organizace Člověk v tísni.

Děkuji na tomto místě všem občanům, kteří přispěli v 
rámci svých možností na pomoc Ukrajině. 

Je dobře, že i v této nelehké době se našel prostor a čas 
pro veselí při masopustním průvodu. Mědvědářská 
společnost jako tradičně s muzikou a rejem pestrých 
masek připomněla krásnou venkovskou tradici. Dovolte 
mi  závěrem mého příspěvku Vám popřát požehnané 
svátky Velikonoční.

Ing. Roman Zbožínek, starosta

1 / 2022

zpravodaj
Brodecký
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Z loňského roku jsou dodělávány tyto projekty:

kompletní obměna svítidel veřejného osvětlení, která 
zahrnuje přechod od sodíkových výbojek k LED 
svítidlům s instalací nových rozvaděčů. Realizací dojde k 
úspoře 70% elektrické energie což při současném růstu 
cen energií bude i nemalá úspora provozních nákladů v 
rozpočtu městyse. Obměna svítidel je podpořena dotací z 
Ministerstva průmyslu a obchodu 2 miliony korun.

 Dalším dobíhajícím projektem je celková rekonstrukce 
topné soustavy na bytovém domě na Masarykově 
náměstí č.20.

Pro zlepšení izolace budovy 
hasičské zbrojnice byl obložen 
štít budovy. 

Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo realizaci 
připravených projektů pro letošní rok:

Výměna světel v Tyršově ulici

Montáž hlavních rozvodů v podhledu chodby

Prodloužení kanalizace Tovární 2

Rekonstrukce chodníku na ulici Tovární

Rekonstrukce komunikace ke sběrnému dvoru

Schválené projekty
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Masopustní průvod v Brodku u Přerova
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O vzniku spolku sportovních rybářů v Brodku u 
Přerova se nedochovaly písemné zprávy. Z ústně 
předávaných informací však víme , že základy spolku 
byly položeny někdy mezi světovými válkami. Právě 
spolek v Brodku u Přerova patřil mezi první spolky na 
území střední Moravy.

V současné době je organizováno v ČRS, z.s. Brodek u 
Přerova 250 dospělých členů a 29 členů z řad dětí a  
mládeže . Každoročně spolek organizuje školení a 
zkoušky pro nové adepty rybářského cechu. Je nutno 
také uvést úspěšnou  činnost dvou kroužků mládeže s 25 
členy. Při soutěžích v rybolovu a rybolovné technice se 
často umisťují na předních místech. Co se týká 
sportovního rybolovu spolek obhospodařuje tok Olešnice 
z Penčic po soutok s Morávkou, tok Morávky od 
Blateckého mlýna po mlýn v Citově. Knašim revírům  
patří ještě vodní nádrž Majetín (bývalá štěrkovna mezi 
Krčmaní a Majetínem), štěrkovna v Krčmani a návesní 
rybník Altýř v Kokorách.

Ročně rybáři  uloví na revírech spolku cca 780 ks kapra 
o celkové hmotnosti 1,5 t, štiky 32 kg o hmotnosti 32 kg a 
candáta 21 ks o hmotnosti 30 kg.

Je samozřejmé, že k sportovnímu rybolovu také 
nerozlučně patří produkce vlastních ryb pro osazování 
jednotlivých revírů. V současné době obhospodařuje 
spolek rybochovná zařízení v  Brodku u Přerova 
(Kleštínek) a Krčmani(požární nádrž).

Největší rybochovné zařízení se nachází v Majetíně – 
„Hliník“ o celkové rozloze cca 1,2 ha. Spolek má snahu o 
co největší produkci násad ryb, a to zejména kapra 
obecného, který patří mezi oblíbený lovný druh ryb. V 
uplynulých letech zde byla provedena OÚ Majetín 
revitalizace a to zejména v odbahnění nádrže a úpravy 
výpustě. Pro zajímavost je nutno uvést, že zde byl 
zaznamenán výskyt vzácné husice nilské. Činnost  na 
uvedených  rybochovných zařízeních je podporována 
OÚ Brodek u Přerova a OÚ Majetín.

Za samozřejmé pokládáme pravidelné zarybňování 
sportovních revírů. Každoročně je tak vysazováno do 
revírů cca 7800 ks kapra obecného,1000 ks  amura bílého, 
900 ks štiky obecné, 1400 ks candáta obecného a 150 kg 
bílé ryby.

V současné době je věnováno velké úsilí udržení a 
z lepšen í s tavu spo lkem obhospoda řovaných 
rybochovných zařízení a sportovních revírů. K tomu je 
zapotřebí zajistit dostatek prostředků na jejich provoz a 
údržbu. Je nutno poděkovat i těm členům spolku , kteří 
se na úkor svého volného času věnují podpoře  této 
zájmové činnosti.

Díky ním se sportovní rybáři mohou těšit nejen z 
ulovených ryb, ale i z pohledu na udržované vodní 
nádrže a toky .

Petrův zdar!

Český rybářský svaz, z.s. , Brodek u Přerova informuje

Výlov rybníku  Hliník v Majetíně
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Vážení fotbaloví přátelé, 
máme před sebou start jarní části sezony 2021/2022. Jako 
první ji odstartuje „A“ tým domácím zápasem proti FC 
Želatovice. Začátkem dubna svoji soutěž odstartuje i 
„B“ tým a v polovině téhož měsíce vyběhnou na zelený 
pažit k mistrovským 
u t k á n í m i n a š e 
mládežnické týmy. 

V zimní pauze jsme 
nezaháleli a poctivě 
trénovali, odehráli jsme 
množství přípravných 
zápasů a turnajů, a tím 
jsme položili kvalitní 
základ pro jarní část 
sezóny.

Proběhla také brigáda 
a ú d r ž b a n a š e h o 
sportoviště tak, aby 
bylo vše nachystané i 
p o t é m a t e r i á l n í 
stránce. Můžete se těšit 
na nové odlehčené 
brány, vyměnili jsme 
poničené sedačky na naší 
mini tribuně, upravili jsem sezení před šatnami a taktéž 
jsme vyměnili větrem poničené slunečníky.

Stejně jako na podzim, tak i na jaro jsme pro fanoušky 
nachystali několik výjezdů s naším „A“ týmem 
klubovým autobusem. Potvrzené jsou výjezdy do 
Medlova a Zábřehu. Informace budou vždy zveřejněny 
dostatečně dopředu. Pro veškeré aktuality a nové dění 
doporučujeme sledovat náš web, profil na facebooku, 
potažmo fotbalovou vitrínu u podjezdu. 

Dovolte mi Vás informovat, že v lednu proběhla valná 
hromada FK Brodek u Přerova, z.s. z níž vzešel 

staronový výkonný výbor. Předsedou klubu je Viktor 
Kocian, místopředsedou Albert Složil. Sekretářem Marek 
Malenda. Dalšími členy výkonného výboru pak jsou Ivo 
Horák, Martin Drabiščák, Jiří Olšanský, Zdeněk Kouřil a 
byli doplněni Radkem Vojtkem a Josefem Lochmanem.

S t á l e č e k á m e n a 
potvrzení dotace od 
N á ro d n í s p o r t o v n í 
agentury, která své 
rozhodnutí posunula z 
konce minulého roku 
na první kvartál roku 
2022. Informovali nás, 
že co se týče formální 
stránky je náš projekt 
bez námitky. V případě, 
potvrzení dotace do 
konce b řezna j sme 
připraveni s okamžitou 
v ý s t a v b o u a t í m 
bychom rozšířili naše 
tréninkové plochy.
Závěrem bychom chtěli 
pozvat naše fanoušky, 

na všechna domácí utkání 
napříč kategoriemi a doufáme, že budou chodit 
přinejmenším v tak hojném počtu jako tomu bylo na 
podzim. Krásné prožití Velikonoc a přejme si navzájem 
mnoho úspěchů v jarních fotbalových kláních.

Radek Vojtek 
PR manager FK Brodek u Přerova

Mladší přípravka na turnaji v Tovačově

FK Brodek u Přerova
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MATRIKA  -  Jubilanti do 22. března 2022 
70 let Matěj Boťanský, František Horák
75 let Josefa Kubitová, Josef Janošťák
85 let Jiřina Pokorná
91 let Libuše Mojková
93 let Josef Čechák
95 let Vlasta Sehnalová

Počet obyvatel k 31.12.2021 - 1891
Brodek u Př. - 1708
Luková -   183

Mateřská škola
Začalo nám více svítit sluníčko, jaro se probouzí a dny 

se prodlužují. My všichni z toho máme velkou radost, a 
tak tvoříme jarní výrobky z keramiky, přírodnin a papíru. 
Trávíme i více času pobytem na zahradě a venku v 
přírodě.

Po vánočních svátcích začala navštěvovat naši MŠ 
pohádková čtecí babička z knihovny, která chodí 
pravidelně jednou týdne číst dětem pohádky. Pro děti se 
č t e n í s p o h á d k o v o u č t e c í b a b i č k o u s t á v á 
neodmyslitelnou součástí běžného týdne. Právě díky 
pravidelnosti se zde otevírá prostor pro vznik 
mezigeneračních vazeb, dialogu a přátelství. Při 
poslechu se rozvíjí fantazie a cit pro jazyk. Děti 
vstřebávají klid, rozvahu a mohou se tak lépe přiblížit 
starší generaci. Za tuto spolupráci s knihovnou jsme 
velmi vděční.

V mateřské škole proběhlo v lednu divadelní 
představení „Nezbedná čarodějka“. 

V lednu a únoru jezdily přihlášené děti z Veverek a 
Kočiček lyžovat do Skiareálu v Hlubočkách, kde 
probíhala výuka lyžování pod vedením zkušených 

l y ž a ř s k ý c h 
instruktorů. Děti byly 
seznámeny s lyžemi a 
pohybem na nich, 
z í s k a l y z á k l a d y 
lyžování na sjezdovce 
a měly možnost si 
vyzkoušet i lyžování 
na mírném kopci se 
cvičnými koberci a 
pojízdným rázem.

Stále probíhá kroužek anglického jazyka. Dojíždí k 
nám dvě paní učitelky z jazykové školy. Výuka je pro 
děti zábavná a pomáhá také v rozvoji jejich intelektu. 
Lekce angličtiny zahrnuje i výtvarné, pohybové a 
hudební aktivity. Díky nim se tak u dětí rozvíjí všechny 
smysly. 

Masopustní týden probíhal v naší mateřské škole 
vesele a za doprovodu různých hudebních nástrojů. Celý 
týden tak bylo možno ze všech tříd slyšet nespočet 
zvuků. Tento veselý a hudební týden byl ukončen 
karnevalem. Zúčastnily se ho všechny třídy v maskách. 
Přišel za námi i „Balonkový klaun“ se svým 
vystoupením. Dětem se jeho vystoupení moc líbilo a 
každé z dětí dostalo balonek, který byl vytvarován do 
určitého tvaru. 

U předškoláků proběhlo setkání rodičů s paní 
ředitelkou ze základní školy. Rodiče měli možnost získat 
informace týkající se zápisu do první třídy. Děkujeme 
paní ředitelce za milou návštěvu v naší MŠ. 

Na začátku března proběhlo jarní fotografování dětí. 
Velmi hezkou dekorací byly živé květiny a živé kuřátko. 

Za celou mateřskou školu přeji krásné jarní dny plné 
pohody. 

Mgr. Dominika Kozáková 
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středisko Táborníci Brodek u Přerova, z.s.
Jsme rádi, že novém roce může naše činnost dále 

probíhat bez omezení a kromě schůzek ve středu a v 
pátek máme v plánu i další akce pro veřejnost. 

Spolu s dalšími spolky jsme se podíleli na Vítání jara 
aktivním způsobem a na jaře plánujeme i další akce.

Ukliďme Česko 2. 4.
Bojovka rodinných týmů 9. 4.
Pálení čarodějnic 29. 4.

Podrobné informace budou aktualizovány na 
stránkách brodek.skauting.cz a na plakátech.

Prázdniny zahájíme tradičně 
táborem v Nejdku 3. 7. – 15. 7. 2022 
(přihlašování ukončeno)

Příměstské tábory
budou opět ve dvou termínech
18. 7. – 22. 7. 2022 a 25. 7. – 29. 7. 2022

(informace a přihlášky budou k dispozici od dubna na 
stránkách brodek.skauting.cz.)

                                                                                                          
Pavlína Procházková

Vedoucí střediska Táborníci

 Junák - Český skaut

Šansonový recitál "Pocta Haně Hegerové" 
Městys ve spolupráci s Kinem Brodek u Přerova pro Vás připravil

recitál "Pocta Haně Hegerové".

10. 4. 2022 15:00 
v kině v Brodku u Přerova 

Provedení:
doprovod dvorních muzikantů Hany Hegerové (Dana Chytilová) 

Vít Fiala na kontrabas, Zdeněk Fišer na kytaru, klavír Radim Linhart. 
umělecká agentura ARTUM 

Tel.: 603 498 490
www.artum-ol.cz

Před zahájením 10. 4. 2022 bude od 14:00 ve foyeru kina probíhat

košt a prodej vína
z vinařství rodiny Kolbelovi z Kyjova. 

http://www.artum-ol.cz


 8

Divadelní spolek J. K. TYL 
Přátelé ochotnického divadla, před dvěma lety jsme měli připravenou premiéru hry „Upokojenkyně“. Po nucené 

covidové přestávce jsme ji „oprášili“, a chceme Vás na ni pozvat: Premiéra je plánovaná na neděli 24. 4. 2022. Těšíme 
se, že se budeme moci, po dlouhé době, zase předvést.

Divadelníci
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Sportovně – kulturní komise 
Práci komise už dva roky omezují různá covidová opatření, která brání pořádání kulturních a sportovních akcí. 

Vítání jara aktivním způsobem bylo v plánu na jaře 2020 a nakonec proběhlo až v neděli 6. 3. 2022. 
Na akci se podíleli za finančního přispění obce: skauti, sokoli, divadelníci, fotbalisti, hasiči, medvědáři, kynologický 

klub, chovatelé, Pirátská tvrz a farní klub.
Zástupci různých organizací, spolků a sdružení si na svých domovských stanovištích připravili úkoly typické pro 

jejich činnost. Startovalo se v areálu skautské klubovny, kde se týmy registrovaly a obdržely mapku s vyznačenými 
stanovišti. 

Cíl byl opět v klubovně, kde všechny děti obdržely ,,medaili“ Fidorku a účastnický list. Teplý čaj a ohýnek k 
opékání špekáčků byl příjemným zakončením vycházky. Počasí bylo extrémně nepříznivé, ale původní obava, že 
pořadatelů bude více, než účastníků se opravdu nenaplnila. Asi už lidé potřebují rozptýlení od sledování covidu a 
války na Ukrajině a chtějí se aktivně bavit s rodinou. Na start přišlo 42 týmů po čtyřech až pěti lidech celkem asi 200 
účastníků.

Cílem akce byla zábava pro všechny věkové kategorie při spolupráci všech aktivních spolků v obci. Myslím si, že 
cíl byl stoprocentně naplněn a troufám si říct, že se zdá, že v Brodku  ,,je svět ještě v pořádku“. Děkuji všem 
organizátorům a zúčastněným a doufám, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat.

Za sportovně-kulturní komisi
Pavlína Procházková
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PDHT Luková 
Vážení fotbaloví fanoušci, sportovní přátelé,
po zimní pauze jsme  opět aktivně zahájili přípravu a odehráli jsme množství utkání ,abychom se připravili na start 

soutěže. První jarní zápas odehrajeme v rámci 14. kola 2. PLMK v neděli 3. dubna 2022 na trávníku soupeře 
z Říkovic.  Poté následuje první jarní domácí zápas v Lukové a to proti  FC Langsam 10. 4. 2022 od 9:30 hod.

Všechny příznivce zveme!
Veškeré další informace k výsledkům, střelcům branek a další novinky najdete na facebookovém profilu PDHT 

Luková www.facebook.com/PDHTLukova. Děkujeme všem našim fanouškům za přízeň a těšíme se na Vás i v jrní 
části sezony.

Radek Vojtek
PDHT Luková

http://www.facebook.com/PDHTLukova
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Report z Pirátské Tvrze 
Vážení čtenáři našich pravidelných reportů,
jaro se nám pomalu probouzí, všechno začíná rozkvétat, ožívá a tak je pohled na svět v těchto nelehkých časech 

hned o něco veselejší. K jaru také patří začátek prací na zahrádkách, polích a nebo kolem domů. Stejně tak proběhne 
2. dubna celorepubliková akce Ukliďme Česko a Pirátská Tvrz s dalšími spolky z Brodku se do ní opět aktivně zapojí. 
Zaregistrovat a připojit se k akci ostatně může každý zájemce, který se chce úklidu zúčastnit a pomoct tak zvelebit své 
okolí a to přímo na webu uklidmecesko.cz, kde se dá vyhledávat podle konkrétních míst úklidu.

Jaro jako takové bylo oficiálně v Brodku přivítáno prvním ročníkem akce s názvem Vítání jara aktivním způsobem, 
tato akce vzešla ze spolupráce všech sdružení a spolků v městysi v rámci Sportovně-kulturní komise. Každý spolek 
nebo sdružení mělo své stanoviště, kde se plnily různé úkoly. Pirátská Tvrz nebyla výjimkou. U naší zastávky na trase 
se účastníci dozvěděli mnohé z historie a současnosti Brodku a Lukové v rámci herního kvízu. Pro menší účastníky 
byla připravena verze s poznáváním významných míst a staveb. Akce se celkem zúčastnilo přes čtyřicet nejen 
rodinných týmů a spokojenost všech nám dodala motivaci pro pořádání dalších ročníků.V neposlední řadě je taktéž 
na místě zmínit poděkování za celkovou podporu a spolupráci při této akci s městysem.

Aktuálně se již věnujeme taktéž letošním komunálním volbám a dveře jsou u nás otevřeny všem, kteří by se rádi 
zapojili do dění a zúčastnili se jak tvorby programu tak i zvážili samotnou účast.

O veškerých možnostech jak se zapojit pravidelně informujeme na našem webu i facebooku. Stejně tak o termínech 
zasedání.

V květnu nás čeká druhý ročník setkání pirátských komunit, jenž prvně proběhl v loňském roce právě v Brodku a 
letos bude toto setkání navazovat konáním u Máchova jezera. Na pořadu bude opět program od counterstrikového 
turnaje, přes pirátské vaření/grilování, hudební vystoupení, až po sportovní aktivity v podobě celodenního turnaje 
ve fotbale.

Dále nás čekají naše tradiční akce jako je VyOsení, Kytary in Majetín a další nejen sportovní a kulturní činnosti. 
Všechny naše aktivity se vždy dozvíte na našem facebooku Pirátská Tvrz nebo na webu.
Děkujeme za přízeň a v neposlední řadě bychom rádi všem popřáli veselé a radostné Velikonoce, které si snad už 

opět konečně užijeme opět se svými blízkými.
Radek Vojtek

Předseda MS Pirátská Tvrz a kolektiv Pirátské Tvrze
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Brodecký zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku, vychází jako čtvrtletník nákladem 800 ks.
Zpravodaj vydává Městys Brodek u Přerova Masarykovo nám. 13, 751 03 Brodek u Přerova, IČO 00301078.
Evidenční číslo MK ČR E 17636. 
Autoři snímků: Teimer Jan, Petr Vít

Číslo vydání 2/2022. Uzávěrka příštího zpravodaje 15. 6. 2022.
Příspěvky prochází odbornou jazykovou úpravou. Texty článků zasílejte samostatně ve formátu word dokument (doc) 
a obrázky ve formátu jpg. Své náměty a příspěvky do dalších Brodeckých zpravodajů můžete podat elektronicky 
na email: obec@brodekuprerova.cz nebo na knihovnabr@seznam.cz.

Realizace: funprint.eu

http://funprint.eu
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