
Brodecký 
zpravodaj
Občasník vydává městys Brodek u Přerova 4/2015

Z OBSAHU ČÍSLA:
Pozvánka na vánoční koncert
Ohlédnutí za výstavou Škola 250 let
Podzim v mateřské škole
Okénko do základní umělecké školy
Divadelní soubor J. K. Tyl
Report z pirátské tvrze



Brodecký zpravodaj 3/20152

Vážení občané Brodku u Pře-
rova, Lukové a milí čtenáři,

protože se blíží konec roku 
2015, dovolte mi, abych se zmí-
nil o akcích, které se v závěru 
roku uskutečnily.

Pro žáky základní školy bylo 
vybudováno sociální zázemí 
(sprchy, WC a šatny). V bu-
doucnu plánujeme vybudovat 
vstup pro veřejnost spolu se zá-
zemím pro provoz tělocvičny.

V současnosti probíhá stav-
ba „Revitalizace Revolučního 
náměstí a navazujících komu-
nikací“. Zmíněná revitalizace 
se dotkla i Fučíkovy ulice, kde 
v průběhu stavby byla opravena 
kanalizační stoka včetně přepo-
jení občanů z jednotlivých domů.

Jubilanti:
Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů před-

stavitelé Městyse Brodek u Přerova již nenavštěvují jubilanty na 
adresách jejich trvalého pobytu. Pokud by občané měli zájem o 
návštěvu představitelů Městyse Brodek u Přerova k výročí jejich 
jubilea, je potřeba dát osobně či telefonicky souhlas na Úřadu 
městyse Brodek u Přerova.

Vítání občánků:
Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů předsta-

vitelé Městyse Brodek u Přerova žádají rodiče narozených dětí od 
01.09.2015 kteří mají zájem zúčastnit se vítání občánků v obřadní síni 
Městyse Brodek u Přerova, aby osobně či telefonicky nahlásili své 
děti k vítání občánků na matriku Úřadu městyse Brodek u Přerova. 

Vítání občánků probíhá vždy v měsíci dubnu a říjnu dle počtu 
narozených dětí.

Margita Calábková
matrikářka

Vítání občánků 25. 4. 2015
Jaroslav Jurča Adama Pokorný
Jakub Odstrčil Anna Zavadilová
Barbora Procházková Martin Lerche
David Zatloukal 

Upozornění pro občany:

Slavnostní obřady
zlatých, smaragdových, diamantových, kamenných a platino-

vých svateb

Úřad městyse Brodek u Přerova zajiš-
ťuje v obřadní síni konání obřadů pro 
výše uvedené svatby. Občané, kteří by 
měli zájem o konání slavnostního obřa-
du na úřadu městyse se mohou domlu-
vit s paní matrikářkou na termínu konání 
těchto slavnostních obřadů.

Slovo starosty

MATRIKA

V Lukové bylo opraveno ve-
řejné osvětlení u rybníku.

Společností Vak Přerov, která 
provozuje kanalizaci, byla sta-
novena cena za stočné pro rok 
2016 na 34,50Kč/m3. Stočné 
bude účtováno podle směrného 
čísla tzn. 35 m3 na občana. 

Poplatek za odpady pro rok 
2016 zůstává ve stejné výši 
500,-Kč na občana.

Výročí vzniku samostat-
né Československé republi-
ky bylo uctěno lampionovým 
průvodem a položením kytice 
k památníku na Masarykově 
náměstí. Hudební doprovod 
zajistil Dechový orchestr Haná 
a ozdobou průvodu byly mažo-
retky GINA.

Z kulturních akcí se uskuteč-
nil na konci října „Halloween 
aneb Tajemství brodeckých 
rybníků“. Největší zásluhu na 
uspořádání akce mají Divadelní 
soubor J. K. Tyl z Brodku pod 
vedením paní Evy Procházkové 
a občané z Tovární ulice ( Žíž-
ňové). Vám všem, kteří jste se 
podíleli na zdárném průběhu 
tohoto dne pro děti, patří můj 
největší dík a uznání. Byli jste 
opravdu báječní!

Děkuji rovněž za dobrou při-
pravenost a hojnou účast při 
rozsvícení vánočního stromu 
v Brodku a Lukové. Poděková-
ní zvláště patří všem vystupují-
cím. Dětem z I.stupně základní 
školy pod vedením paní učitel-

ky Rojkové a skautům v čele 
s paní Pavlínou Procházkovou. 
Děkujeme rovněž za hudební 
doprovod při akci „Česko zpívá 
koledy“ ZUŠ pod vedením pana 
Františka Tkadlece.

V závěru mého příspěvku mi 
dovolte popřát všem příjemné 
a klidné Vánoce a pozvat vás jako 
tradičně na Silvestra ke zvon-
kohře, kde oslavíme vstup do 
dalšího roku. Dovolte mi, abych 
Vás také pozval na „Novoroční 
koncert“ , který zazní v neděli 3. 
1. 2016 v 16:00 hodin v našem 
kostele Narození sv. Jana Křtitele. 

Pěkné Vánoce a šťastný nový 
rok přeje Ing.Roman Zbožínek, 

starosta

Vítání občánků 10. 10. 2015
Kryštof Jančík Mikoláš Moravec
Klára Píšová Šimon Michálek

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj vydává Městys Brodek 
u Přerova. Nákladem 800 ks. Masarykovo nám. 13, 751 03 Brodek u Přerova, 
IČO 00301078. Evidenční číslo MK ČR E 17636. Autor snímků: Teimer Jan. 
Příspěvky neprochází odbornou jazykovou úpravou. 
Své náměty a příspěvky do dalších Brodeckých zpravodajů můžete podat elektronic-
ky na e-mail: obec@brodekuprerova.cz nebo na knihovnabr@seznam.cz. 
Texty článků zasílejte samostatně ve formátu word a obrázky ve formátu jpg. 
Termín uzávěrky příštího zpravodaje je stanoven na 31. 3. 2016.
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JUNÁK-český skaut,
středisko Táborníci Brodek u Přerova, z.s.

I letos Vám skauti a skautky přinesou

Betlémské světlo
„Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo…“

(Iz 9, 1)

Malý plamínek, tento novodobý symbol Vánoc, jenž svou silou spojuje mnohá srdce, vám budeme předávat

V Brodku u Přerova 
v neděli 20. 12. 2015

od 8.30 do 9.00 
před kostelem.

Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků
 a šťastný nový rok.

Pozvánka na vánoční koncert
Vážení občané,

Zveme Vás na koncert pěveckého sboru Collegium Vocale v neděli 3. 1. 2015 v 16.00 hodin v kostele 
Narození sv. Jana křtitele.

Mažoretky
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych se s Vámi po-

dělila o úspěchy brodeckých ma-
žoretek Gina v uplynulé sezoně 
2015. Děvčata se po postupo-

vých soutěžích probojovala až 
na mistrovství ČR, kde si zajisti-
la postup na mistrovství Evropy 
i světa. V červnu si z mistrovství 
Evropy, konaném v Polsku, do-

vezla juniorská miniformace 
a duo seniorek, Terka Musilová 
a Terka Odstrčilová, tituly mis-
tryně Evropy 2015. Seniorky 
vybojovaly dva tituly II. více-

mistryně Evropy 2015. Skupina 
juniorek se umístila v TOP pětce 
s postupem na mistrovství světa. 
Následně děvčata prožila nádher-
né týdny prázdnin, kdy se hodně 
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Ohlédnutí za výstavou Škola 250 let
Základní škola Brodek u Pře-

rova připravila výstavu „Škola 
250 let“. Tato výstava byla vě-
nována výročí, kdy od zřízení 
školy pro Brodek a Citov 20. 

října 2015 uplynulo již 250 let. 
Jedním z cílů výstavy bylo 

také setkání různých generací, 
setkání kolegů, popovídání si 
nad šálkem kávy. Bylo zajíma-

vé věnovat čas exponátům i vý-
stavním panelům, bylo na nich 
k vidění velké množství infor-
mací z historických kronik, 
které se jinde nedozvíte. Výsta-

vu navštívilo asi 500 návštěv-
níků. Užili jsme si procházku 
dlouhou historií…

odpočívalo, ještě víc trénovalo 
a připravovalo na mistrovství 
světa 2015, konané poslední 
srpnový týden v Praze. Děvčata 
odjížděla do Prahy s úmyslem 
bojovat a ukázat všem, že se umí 
poprat i s konkurencí velkých 
a movitých týmů. První soutěžní 
den předvedly juniorky nádherné 
sestavy a dostaly se tak do pětice 
nejlepších týmů světa. V pátek, 

předposlední den soutěže, kdy 
měly vystupovat naše senior-
ky, odjela do Prahy parta fany-
nek-maminek, aby povzbudila 
a hnala dopředu čtyři seniorské 
sestavy přihlášené do soutěže. 
A vyplatilo se. Duo Terky zís-
kalo titul II. vícemistryně světa 
, seniorská miniformace I. více-
mistryně světa, pochodové defilé 
I. vícemistryně světa a pódiová 

sestava II. vícemistryně světa pro 
rok 2015. Ale také naše nejmenší 
nezahálely. V regionální soutěži 
Taneční skupina roku obsadily 
Baby Gina 1. místo a naše Mimi-
Gina 1. místo v soutěži Opavská 
růže a mnoho jiných úspěchů. 
Proto bych chtěla touto ces-
tou všem děvčatům, trenérkám 
a také rodičům poděkovat za 
všechno, co jsem s Ginou moh-

la prožít, za spoustu emocí a sl-
ziček štěstí, které jsme všichni 
uronili, za spoustu dřiny, kterou 
vynaložily a za to, že reprezento-
valy Brodek u Přerova na kláních 
nejvyšších. Nemalý dík patří za-
stupitelům našeho městyse za 
finanční podporu a také všem, 
kteří děvčatům fandí.

Maminka D. Musilová
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Podzim v mateřské škole
S novým školním rokem se 

rozběhl i provoz mateřské ško-
ly. Přivítali jsme nové tváře 
a vzpomínali na děti, se kte-
rými jsme se v červnu rozlou-
čili, a které zasedly poprvé do 
školních lavic. O druhé říjno-
vé sobotě jsme v obřadní síni 
městyse přivítali písničkami 
a básničkami nové občánky. 
Abychom podpořili zdravého 
ducha, věnovali jsme se těles-
nému zdraví. S programem 
Dental alarm se děti spolu s ro-
diči učily správnému čištění 
zubů. Nebývale krásný podzim 

nás oslovil natolik, že jsme 
realizovali výstavu prací z pří-
rodnin, které jsou právě v tom-
to ročním období k dispozici. 
Vstupní halu do naší mateřské 
školy tak ovládli nejrůznější 
tvorové a tvorečkové z dýní, 
kukuřice, kaštanů, brambor… 
Kromě nich nás prostřednic-
tvím divadelních představení 
navštívili také Hugo z hor, tři 
koťátka a všelijaká domácí ha-
věť. Teď už se na obzoru rýsuje 
Advent a vánoční čas, ale o tom 
až někdy příště.

Mgr. Jiří Filipi
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Okénko do základní 
umělecké školy

Divadelní soubor J. K. TYL

Olomoucký kraj v roce 2015 
opět vyhlásil soutěž Talent 
Olomouckého kraje. V listo-
padu získala toto ocenění naše 
žákyně Anna Janková / příčná 
flétna/. Velmi potěšitelné je, že 
si tuto cenu odnesla již potřetí. 

V předvečer svátku Všech 
svatých 30.10.2015 uspořádal 
městys Brodek u Přerova ve 
spolupráci s divadelníky DS J. 
K. Tyl , Medvědáři a obyvateli 
Tovární ulice „Halloween aneb 
Tajemství brodeckých rybníků“. 
Dobrodružné, pohádkové cesty 
okolo starých cukrovarských 
rybníků se zúčastnilo více než 
pět stovek lidí, z toho na dvě stě 
dětí. Tajemnou atmosféru tvoři-

Má se také čím chlubit: V loň-
ském školním roce v soutě-
žích v sólové hře na dechový 
nástroj s doprovodem klavíru 
získala 1. místo v okresním 
kole v Přerově, poté 1. místo 
a titul Absolutní vítěz v kraj-

la především tma a v ní miho-
tající se světla svíček po trase 
a na rybnících a také strašidel-
né zvuky ozývající se z dračího 
obydlí. Děti se setkaly s vílami, 
skřítky, vodníky, čarodějnicemi, 
pavouky, tříhlavou saní a prin-
ceznou, smrtkou, s čerty a stráž-
ci duší. Během cesty musely 
splnit úkoly, získat dárek pro 
další pohádkovou postavu a pís-
meno z tajemného slova, pomo-

ském kole ve Šternberku a na-
konec zvítězila i v kole celo-
státním v Liberci. 

Z vítězů jednotlivých kate-
gorií se potom ještě vybírají ti 
nejlepší pro účast na Koncertu 
vítězů a i zde Anička hrála. 

cí kterého mohly otevřít truhlu 
a vysvobodit z ní ztracené duše, 
proměněné ve svíčky. Svítící 
ztracené duše pak na břehu ryb-
níka předaly Cháronovi, aby je 
na své loďce odvezl na „druhý 
břeh“. Večer si děti a myslíme, 
že i rodiče moc užili.

A co nás čeká? Hned po No-
vém roce si Vás dovolujeme po-
zvat na tradiční Divadelní ples, 
tentokrát Ples v opeře, který se 

Zároveň se v květnu 2015 
zúčastnila Mezinárodní flétno-
vé soutěže Flautiáda v Brati-
slavě. Zde získala skvělé stří-
brné pásmo.

Eliška Kadlecová

koná v sobotu 16. ledna 2016. 
Na plese nebude chybět naše 
krátké vystoupení, chutné ob-
čerstvení, bohatá tombola a jistě 
ani dobrá zábava.

Také se můžete těšit na nové 
divadelní představení v režii 
Evy Procházkové. Přesný ter-
mín včas oznámíme.

 Za DS J.K.TYL
František Procházka
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Report z Pirátské Tvrze
Další rok činnosti Pirátské 

Tvrze nám uběhl jako voda 
a opět tu máme prosinec a Vá-
noce. Klasickým bilancováním 
na konci roku nebudeme čtenáře 
zatěžovat. Ostatně jak činnost, 
tak akce konané pod záštitou 
Pirátské Tvrze, jsme podrobně 
mapovali vždy aktuálně v mi-
nulých vydáních zpravodaje. 
Pojďme se tedy rozhlédnout, co 
nás čeká v roce 2016. Bude to 
již tradičně na začátku léta třetí 
roční hudebního festivalu VyO-
sení v Brodku u Přerova (festi-
val svobodné kultury) a také 
další ročník ekologické akce 
Ukliďme Česko. K této akci se 
také vypravíme po stopách trasy 
2015 a na jaře 2016 ji opět celou 

projdeme a označíme informač-
ními cedulemi. 

Náš zástupce v Rozvojové ko-
misi Tomáš Lacina shrnuje cca 
po ročním působení v komisi 
činnost takto: ,,Rozvojová komi-
se městyse slouží jako podpora 
rady městyse. Přijímat podněty, 
nápady a informace od spoluob-
čanů městyse je našim hlavním 
úkolem. Mezi další úkoly této 
komise také patří kontrola prů-
běhu strategického rozvojového 
plánu Brodku. Plán byl odsou-
hlasen na zasedání městyse za-
čátkem letošního roku. Tento 
plán obsahuje pořadí různých 
stavebních a dokončovacích 
prací seřazených dle důležitosti. 
Příkladem konzultace návrhů ze 

strany našich občanů může být 
například vybudování parko-
vacích míst v ulici Majetínská, 
hlavně v okolí bistra, cukrárny, 
květinářství, kdy toto vybudova-
né parkování by mělo ulevit stá-
vající nepříjemné dopravní situ-
aci v těchto prostorech. Všechny 
podněty a nápady ze stran obča-
nů městyse předané jakémukoli 
členu naší rozvojové komise jsou 
diskutovány a zařazeny do pro-
gramu rozvoje městyse Brodek.” 
dodává Tomáš na závěr. 

Nutno ovšem dodat, že nejen 
uvedený příklad, ale v podstatě 
většina dalších podnětů jako vy-
tvoření nových stavebních míst, 
absence dětského hřiště, nebo 
hřiště s umělým povrchem pro 

celoroční aktivity, či chátrající 
budova sokolovny a mnohé dal-
ší jsou již letitými podněty, se 
kterými se dodnes ani nehnulo.

A co nás čeká tedy ještě do 
konce tohoto roku? Chystá se 
předvánoční setkání a poseze-
ní příznivců a členů Pirátské 
Tvrze, které je veřejné a všich-
ni jsou vítáni. Detaily a přesné 
informace sledujte také na webu 
tvrz.pirati.cz a na facebooku Pi-
rátská Tvrz.

Na úplný závěr tedy přejeme 
krásné prožití vánočních svátků 
a úspěšný nový rok.

Radek Vojtek
příznivec MS Pirátská Tvrz

Kino Brodek u Přerova
vás zve na

rodinný film USA - v pátek 8. ledna 2016 v 18.00 hodin

TŘI MUŠTĚKÝŘI ZACHRAŇUJÍ VÁNOCE
Když se párek zlodějů vloupe do domu a ukradnou vánoční dárky a všechnu výzdobu, musí se tři stateční psí 

přátelé Hafos, Aportos a Azoramis vydat na cestu a vyčenichat způsob, jak zachránit klidné a šťastné Vánoce.

SKISERVIS Brodek u Přerova 
Seřízení lyží, broušení hran, opravy skluznice, voskování, montáž vázání … 

Náš SKISERVIS Vám nabízí za nízké ceny kompletní péči o skluznici a hrany zahrnující broušení hran, opravy a broušení skluznice, 
strukturaci, 

voskování a další související servisní práce na profesionálním automatu 

Kontakt Ing.Josef Hlavinka 
Havlíčkova 555, Brodek u Přerova 

tel. 603 476 942, 604 428 964, 731 803 563, 
http://www.skiservis.kx.cz 

 
Provozovna : Vrchlického 140 

tel. 603 476 942 

Optimálně by lyže i snowboard měly projít servisní údržbou vždy před zimní sezónou, po týdnu lyžování a na konci zimní sezóny před uložením 
na léto, vázání u sjezdových lyží je třeba seřídit jednou za rok na začátku sezóny (WiNTERSTEiGER). 
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