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Vzpomínka na osvobození

V předvečer 70. výročí osvobození Československa 

proběhla vzpomínková akce u Památníku odboje 

na Revolučním náměstí v Brodku u Přerova.

Za účasti občanů položili k pomníku věnec starosta 

městyse Roman Zbožínek a místostarostkyně Mi-

roslava Omelková. Na Památníku odboje je vyryto 

16 jmen brodeckých občanů, kteří se stali oběťmi 

povstání 1. května 1945 v Brodku u Přerova nebo 

byli popraveni mimo domov.

Po krátké kulturní vložce žáků ZŠ bylo vypuštěno 

10 holubů.

Pak se představitelé obce s občany vydali na místní hřbitov a položili kytici květů na hrob Neznámého

vojína.
Příloha: foto Jan Teimer, Brodek u Přerova



Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás krátce seznámil s tím, co bylo dokončeno a s jakým výsled-

kem, a co budeme v nejbližším období řešit.

Revitalizace zeleně v Brodku u Přerova a Lukové byla dokončena včetně uznaných reklamací, které

bude dodavatelská fi rma ještě na podzim řešit s termínem do 30. 11. 2015. 

Po posledním rozhovoru se zástupcem fi rmy Line, která připravuje bourání větší části cukrovaru, by

měly práce být zahájeny na podzim. O budoucím využití a záměru majitele cukrovaru nejsme zatím 

informováni. 

Do konce června se připravují doplňující průzkumy a rozbory, které jsou podkladem pro zadání no-

vého územního plánu. Časový předpoklad na schválení zadání je říjen tohoto roku a následně budou 

zahájeny práce na novém územním plánu. Požadavky na řešení ploch v novém územním plánu bu-

dou moci občané směřovat na úřad městyse písemně. Tyto podněty budou prověřeny při zpracování 

územního plánu.

SFŽP pro dotační období 2014 - 2020 nebude podporovat jednotnou kanalizaci, ale pouze oddílnou.

Z plánovaných úseků k dostavbě kanalizace je možné technicky řešit ulici Tovární a po projekčních 

úpravách také ulici Boženy Němcové. K těmto dvěma jsou připravovány podklady k podání žádosti

o dotaci. V dalším výhledu budou technicky a projekčně řešeny jako oddílná kanalizace ulice Majetín-

ská, Nerudova a místní část Luková. 

Je připravena oprava silnice na Sídlišti Svobody a stavebně připravujeme opravu silnice v Přemyslově 

ulici včetně jejího odkanalizování od dešťových vod.

Podaná žádost na revitalizaci Revolučního náměstí a navazujících komunikací na ROP Střední Morava

nebyla v tomto závěrečném kole programovacího období vybrána. V novém programovém období 

2014 - 2020 budeme žádost podávat opakovaně a snažit se získat pro tento projekt dotaci. 

Žádost podaná na Ministerstvo pro místní rozvoj na vybudování sociálního zázemí tělocvičny pro

žáky základní školy nebyla úspěšná, ale i přesto si naše děti zaslouží slušné sociální zázemí pro hodi-

ny tělocviku i pro své volnočasové aktivity, které provozují v tělocvičně. Tento záměr bude realizován 

o letních prázdninách z vlastních zdrojů městyse.

Městys vede jednání s Povodím Moravy a Magistrátem města Přerova o vyčištění Broděnky, jejíž tok

je v majetku i správě městyse. Spolu s čištěním Broděnky je započata pasportizace rybníků v Kleštín-

ku, dále bude podána žádost o povolení k manipulování s vodami, které napájí Broděnku a již zmíně-

né rybníky.

Nastává čas prázdnin a dovolených. Rád bych Vám popřál, aby Vás cesty za odpočinkem naplnily

jak krásnými zážitky, tak novou energií.

        Ing.  Roman Zbožínek

           starosta městyse

Slovo starosty



Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně

ulevila životnímu prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 62 televizí, 23 monitorů a 276 kg drobného elektra.

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše 

obec obdržela certifi kát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale 

také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentální-

mu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, 

primárních surovin či vody jsme snížili produkci vysloužilého elektra a ušetřili ekosystém Země. Víme 

také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. In-

formace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na 

recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifi kátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce

v loňském roce vytřídili 62 televizí, 23 monitorů a 276 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili

19,64 MWh elektřiny, 724,76 litrů ropy, 92,20 m3 vody a 0,97 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili 

emise skleníkových plynů o 4,70 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 17,87 tun.

Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Miroslava Omelková

místostarostka

Matrika

Celkový stav obyvatel k 31. 12. 2014  -  1 984 Brodek u Přerova - 1 786 obyvatel

   Luková               - 198 obyvatel

Narodili se v roce 2014  
  

Pavelka Tomáš  Skákal Štěpán Procházková Barbora

Lerche Petr   Kučerka Jan Heckelmoser Sophie

Procházka Dominik  Koval Mykola Mazaníková Lucie

Balážová Adele  Ruda Filip Zatloukal David

Doležalová Laura  Skácel Patrik Hrbáček Jiří

Zaoralová Eliška  Podaný Jiří Odstrčil Jakub 

Voľanská Valerie  Jurča Jaroslav   

Opustili nás v roce 2014  
  

Koutná Marie  Neoral Antonín Nováková Františka

Gofroj Jaroslav  Koplíková Libuše Mařák Josef

Sasák Vladimír  Horáková Irena Nezhyba Josef

Rosík Zdenko  Ing. Brada Zdeněk Hruška Ladislav

Netopilová Vlasta  Odstrčilová Ludmila Švarcová Bohumila

Chytilová Růžena  Pospíšilová Milena  Ondráčková Amálie 

Hostašová Jaroslava Dočkalová Anna Skopal Jan

Konopčík Karel  Bradík Rudolf Olšanský Antonín 

Pískovská Milena  Zapletalová Libuše Navrátil Zdeněk  



Mateřská škola Brodek u Přerova v roce 2015

V jednotlivých třídách realizujeme školní vzdělávací program ,,Jen si děti všimněte, co je krásy na svě-

tě“. Upřednostňujeme učení na základě prožitku a zkušeností, prostřednictvím přirozených, hravých 

činností. Naším cílem je vytvořit bohaté, podnětné prostředí pro zvídavé, hravé a spokojené děti.

Jako každý rok se i letos uskutečnily tradiční i mimořádné akce. Mezi ty zavedené už patří spolu-

práce se ZŠ, v prosinci návštěva Mikuláše a posezení u vánočního stromečku, v únoru masopustní 

karneval, besedy v místní knihovně, návštěvy 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 předvánoč-

ním čase na sportovním hřišti v Brodku u Přerova a také návštěva Městského divadla v Prostějo-

vě, kde děti zhlédly ,,Vánoční show“ v podání známých herců, jako je Michal Nesvadba, Jan Čenský

a Petr Salava.

V únoru se konal v naší mateřské škole karneval. Pro děti byla připravena spousta písniček, balón-

ků a všeho, co k veselici patří. Děti si zatančily s obry, zazpívaly s klauny a byla velká legrace. 

24. března 2015 se uskutečnil ,,Zápis dětí do MŠ“. Celkem bylo přijato 21 dětí na školní rok 2015/2016. 

V měsíci dubnu 2015 se v prostorách MŠ konala jarní výstava, kde bylo vystaveno mnoho výrobků, 

hlavně z keramické hlíny, které děti vyrobily.

Děti se ale nejvíce těšily na svátek matek v měsíci květnu. Každé dítě své mamince ručně namalovalo 

porcelánový hrníček. Z originálního dárku pro maminky měly radost nejen děti, ale i maminky.

Oslava Dne dětí byla nejradostnější – soutěže, hry a tanečky si děti náramně užily na školní zahradě.

Pak netrpělivě očekávaly vzácnou návštěvu. Školáky totiž navštívil známý kreslíř, malíř, básník, učitel

výtvarné výchovy, autor mnoha omalovánek, puzzlí pro děti Lubomír Dostál. Děti jednoduchou

 formou nahlédly do tajů kreslení.

Školní výlet se nám také vydařil. Školáci navštívili

Zlín – Galaxii a ZOO. Středňáčci a malošci sv. Kope-

ček – ZOO.

Konec školního roku se blíží a v naší mateřské škole

se tradičně loučíme s předškoláky. Nejstarší děti před-

vedou ostatním dětem ve školce a také svým rodi-

čům, sourozencům, babičkám a dědečkům básně,

písně, tanečky a pohádky, které si za vedení pedago-

gů připravily. Pečlivý nácvik, příprava kulis, kostý-

mů a rekvizit trvá téměř měsíc. Když je vše pečlivě

připravené a děti umějí své role, může začít pro ně

poslední slavnost v mateřské škole. K rozloučení

patří i drobné dárky pro odcházející děti a posezení

s jejich rodiči. Zkrátka koncem školního roku se naše 

nejstarší děti loučí s mateřskou školou a začnou se

těšit do školy základní. 

Iva Řezníčková

ředitelka mateřské školy



Základní škola



Masarykova knihovna

Naše knihovna se zapojila do projektu mikulovské knihovny 

KNIHA DO VLAKU. Jedná se o bezplatné půjčování knih

s cílem rozšířit čtenářské okruhy, pěstovat pozitivní vztah ke 

knihám a hlavně zpříjemnit lidem cestování vlakem. Dopo-

sud bylo v projektu zapojeno 24 knihoven ČR a okruh se dále

rozšiřuje. 

Regál s knihami je umístěn ve vestibulu brodecké nádražní

budovy. Cestující si mohou půjčovat knihy bezplatně, bez

registrace a nezávisle na půjčovní době. Knihu si po přeč-

tení lidé mohou ponechat, vrátit ji na původní místo nebo 

ji vrátit do jiné nádražní haly, kde tento projekt funguje.

Zaměstnanci knihovny budou pravidelně kontrolovat stav 

knihovničky ve výpravní budově a 1x měsíčně doplňovat knihovní fond. Knihy jsou opatřeny logem 

projektu a názvem knihovny.

Po dohodě s Českými dráhami, konkrétně s Železniční stanicí Olomouc, uzavřela naše knihovna 

smlouvu o pronájmu zabrané plochy. 

Příjemné cestování vlakem!

Mgr. Věra Hrabalová, ředitelka

KNIHA DO VLAKU
aneb

každá kniha má svého čtenáře
Toužíte si zpříjemnit cestu vlakem? Nevzali jste si s sebou svůj časopis ani knihu? 

Snadná pomoc. 
Od 1. června 2015 si můžete půjčit knihu přímo z knihovničky

v nádražní hale v Brodku u Přerova.
Knihy jsou přístupné pro každého cestujícího a bez čtenářského průkazu.

Princip půjčování je velice jednoduchý:

Vezmi knihu  - Vrať knihu
Malou knihovničku zde zřídila Masarykova knihovna Brodek u Přerova.

PŘÍJEMNÉ CESTOVÁNÍ S KNIHOU...

Masarykova knihovna Brodek u Přerova, příspěvková organizace



KNIHA DO VLAKU

ČD
Masarykova knihovna Brodek u Přerova
Masarykovo náměstí č. 42
751 03 Brodek u Přerova          

Půjč si knihu a příležitostně vrať. 

Pokud se ti líbí, můžeš si ji nechat. 

Každá kniha si najde svého čtenáře. 

Pokud máš knihu, 

o kterou se chceš podělit s ostatními, 

dej ji zpět do police.  

Udržuj knihovnu v pořádku.

knihovnabr@seznam.cz
Tel. 731 342 039

www.knihovna-kino-brodek.cz

Mažoretky GINA a úspěšný start v sezóně 2015

Mažoretky GINA získaly medaile v kvalifi kačním kole na Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu,

které se konalo 11. 4. 2015 v Moravské Nové Vsi. Dovezli jsme 7 zlatých, 2 stříbrné a 1 bronzovou 

medaili, a s tím i postupy do semifi nálového kola. První místa získala všechna tři družstva v kategorii 

kadetky, juniorky, seniorky, dále miniformace littlekadetek, juniorek a seniorek a duo seniorky Tereza 

Musilová, Tereza Odstrčilová. Stříbrnou medaili získala druhá miniformace seniorek a sólistka nej-

starší kategorie Gabriela Švárová. Bronzovou příčku obsadila se svým sólem v nejstarší kategorii

Karolína Páníková. Na 5. místě, ale přesto postupovém, se umístila Andrea Dosoudilová.



Kino



JUNÁK - český skaut,

středisko Táborníci Brodek u Přerova, z.s.

Na jaře jsme pokračovali v plánovaných akcích a uspořáda-

li jsme turnaj v kuličkách a hře petanque. Počasí nám přálo 

a do turnaje se zapojili i účastníci rádcovského kurzu, který 

právě probíhal v prostorách naší klubovny. Rádcovský kurz 

s názvem CITADELA pořádala okresní rada junáka Přerov

a absolvovalo jej i 8 dětí do patnácti let z našeho střediska, které by se chtěly v budoucnu věnovat ve-

dení mladších dětí. Po tři víkendy se všichni učili, jak vést schůzky, rukodělné práce, táboření, zdravo-

vědu, hospodaření a spoustu jiných dovedností a celý kurz byl zakončen zkouškou.

Duben byl na akce náročný, protože po sobotní výpravě na Ivančenu, kterou každoročně pořádáme

a autobusem s námi jezdí skauti z Přerova, Kojetína, Lipníka i Hranic, následovalo ve čtvrtek oblí-

bené Pálení čarodějnic. Pro děti byla připravena stanoviště s úkoly, za jejichž splnění dostávaly lísteč-

ky a ty směnily ve stánku za hračky a drob-

né předměty.

V květnu jsme strávili dva brigádnické ví-

kendy na táborové základně v Nejdku a za-

čali ji připravovat na prázniny.

V červnu proběhl už tradiční country bál. 

Celý večer hrála k tanci a poslechu kapela 

Žízeň z Grygova, grilovalo se maso a udi-

ly klobásky a všichni návštěvníci se dobře 

bavili.

V březnu jsme otevřeli elektronické přihláš-

ky na tábor a do začátku května se přihlá-

silo 60 dětí, čímž se naplnila kapacita. Pro děti je nachystaný nabitý program, tak snad nám bude

přát počasí a celý tábor proběhne bez problémů. 

Do prázdnin máme ještě v plánu výměnu střechy na klubovně v Brodku u Přerova.

Vidíte, že naše činnost je různoro-

dá a snažíme se zaujmout všechny 

věkové kategorie. Pokud by měl 

kdokoliv zájem se realizovat a po-

máhat při organizaci nebo brigá-

dách, klidně se přihlaste, rádi vás

uvítáme.

Od září budou opět probíhat 

schůzky dětí v úterý a ve čtvrtek 

od 16 hodin.

Pavlína Procházková

!!! ešení havárie hned!!! 

Tel.: 776 008 919 

www.instalater-hned.cz 

Brodek u P . a okolí 

služby: 

Instalatérské a topená ské práce 

Od vým ny baterie až po kompletaci úst edního topení.  

instalater.hned@gmail.com 

 



FK BRODEK U PŘEROVA

Investice do mládeže je investicí do budoucnosti

Vážení přátelé sportu a kopané zvláště, podle nejnovějších studií má v České republice problém s nad-

bytečnými kilogramy 20 – 30 % dětí, což je podobné množství, jako počet obyvatel města Brna. Což

v konečném důsledku vede k tomu, že Česká republika zaujímá neutěšené 6 místo nejvíce obézních 

států v Evropě.

Jsme nesmírně rádi, že u nás v Brodku s touto nelichotivou situací úspěšně bojujeme. Cílem našeho 

fotbalového klubu je přilákat na hřiště pokud možno co nejvíce nejmladších zájemců a ukázat jim krá-

su fotbalu a vůbec vybudovat základní návyky sportovce. Zaměřili jsme se ve fotbalové školce na děti 

ve věku 5 - 6 let a ukázalo se, že toto je ten nejvhodnější věk začít s fotbalem. Zpočátku to byl kolek-

tiv 8 - 10 dětí, nicméně v druhé polovině podzimu se počet přehoupl na 12 - 16 dětí. Bylo tak nutné

do týmu přibrat dalšího trenéra, a to Michala Bušinu. Pro velký zájem dětí jsme nerespektovali zimní 

pauzu a trénovali téměř bez přestávky v hale ZŠ Brodek u Přerova. Na přelomu roku si fotbalovou škol-

ku přebral jako hlavní trenér právě Michal Bušina a oslovil na výpomoc Marka Pokludu, rovněž jed-

noho z tatínků. Na konci jarní části 2015 již bylo na trénincích 20 i více dětí. Největší odměnou zatím 

nejsou fotbalové výsledky, ale nadšení a radost dětí i rodičů, za což jim patří obrovské díky.

V kategorii mladší přípravka (2006 - 2007) hrajeme okresní přebor skupiny „B“. V této sezóně se nám 

podařilo obsadit 7. místo se skóre 37 : 57. Na našem skóre se kromě celého týmu podílel náš nejlepší 

střelec Nguyen Khac Hieu. To, že jdeme správným směrem, potvrzuje posezónní vítězství velmi dob-

ře obsazeného turnaje. Radost máme i z individuálního ocenění nejlepšího brankáře turnaje Matínka 

Klímy. Touto cestou bychom chtěli poděkovat mimo jiné všem rodičům, kteří s námi pravidelně jezdí 

fandit a podporují nás.

V kategorii starší přípravka se potýkáme se slabším ročníkem dětí (2004 - 2005). Nicméně i přes chud-

ší základnu dětí se nám daří dílčí pokroky. Získali jsme nového trenéra Frantu Lašáka, který se věnuje 

pouze těmto dětem a snaží se pracovat na základních motorických dovednostech, povzbuzuje bojov-

ného ducha a chuť se porvat o výsledky. Za nadšení a podporu trenérům, rodičům a dětem moc dě-

kujeme.

Starší a mladší žáci již sedmou sezónu hrají nejvyšší krajskou soutěž v Olomouckém kraji. V prá-

vě skončeném ročníku se starší žáci umístili na dvanáctém místě s patnácti body a celkovým skóre

27 : 86. Celkové umístění značně ovlivnila velká absence hráčů na mistrovských zápasech, a to ze-

jména v jarní části soutěžního ročníku. I přesto, že na soupisce mužstva je čtrnáct hráčů, pouze v jed-

nom utkání se mužstvo sešlo v plném počtu a do-

sáhlo rekordní vítězství 6 : 0. Družstvo mladších 

žáků (2002-2003) skončilo na třináctém místě

s dvanácti body a celkovým skóre 45 : 153. Muž-

stvo, dle mého názoru, mohlo určitě dosáhnout 

lepšího umístění, ale trenérovi se nepodařilo bě-

hem celého soutěžního ročníku vštěpit hráčům 

kolektivní pojetí hry. Často jsme na hřišti byli

svědky kvalitních individuálních výkon hráčů, 



které však nestačili na dosažení lepšího výsledku.

Sezóna našich dorostenců dle slov a hodnocení tre-

néra Petra Stejskala dopadla velice zdárně. V sezó-

ně 2014/2015 se v Olomoucké krajské soutěži udrže-

li na klidném 10. místě, s celkovým počtem získaných 

bodů 29 a se skóre 75 vstřelených branek a 93 obdr-

žených branek. Začátkem sezóny hráči bojovali hlav-

ně se sehráním ve vlastních řadách, protože došlo k odchodu zkušených hráčů po předchozí sezóně 

do mužské soutěže. I přes neúspěšný začátek se tým pomalu stabilizoval a bylo to znát i na hřišti. Ta-

lentovaný kapitán Zdeněk Kudlička, zkušený brankář Josef Klíma, snad nejrychlejší fotbalový útočník 

Lukáš Černík a samozřejmě další kvalitní hráči týmu dorostů začali dokazovat, že se právem nacházejí

v krajské soutěži. Je třeba říci, že v další sezóně, tedy ročníku 2015/2016, bude chtít tým dorostů zaú-

točit na horní příčky tabulky. Osobně věřím, že pokud budeme makat jako celek, tak dokážeme pře-

svědčit nejen domácí fanoušky, ale i jiné příznivce fotbalu, že jsme kvalitním týmem skvělých fotbalis-

tů, kteří v budoucnu budou zakladními pilíři našeho „A“ týmu FK Brodek u Přerova.

A to je investice do budoucnosti. Jsme klubem, který díky podpoře rodičů, drobných sponzorů a mě-

styse Brodek u Přerova investuje čas a energii do vybudování kvalitní základny s hřištěm a zázemím, 

kde se budeme potkávat se spoustou dětí, které si budou užívat volného pohybu. Chceme být organi-

zací, která bude vychovávat úspěšné sportovce. Je to cesta nelehká a dlouhá, nicméně si u nás v klubu 

myslíme, že jsme na dobré cestě a úspěchy budou následovat.

Velké poděkování všem rodičům za nadšení, trenérům za trpělivost, sponzorům za peníze a městysu 

Brodek u Přerova za dlouhodobou podporu.

Ing. Albert Složil



Report z Pirátské Tvrze

V uplynulém období jsme si dokázali, že umíme udělat pořádek ve veřejném prostoru a že umíme 

zorganizovat kulturní akci. Obě akce hodnotíme velmi kladně.

V sobotu 18. 4. se sešli členové a příznivci Pirátské strany a místního sdružení Pirátská tvrz a další dob-

rovolníci, aby společně uklidili několik černých skládek kolem břehu říčky Olešnice. Úklid se konal

v rámci celorepublikové dobrovolnické akce „Ukliďme Česko“.

V první fázi jsme uklízeli prostor mezi mostem na stezce Majetín - Brodek a mostkem u rybníka Kleš-

tínek. Nejvíce se vyskytovaly láhve od vodky, tu a tam nějaký jiný běžný binec (igelity, plechovky, 

apod.). Mezi splavem a Kleštínkem jsme narazili na černou skládku bioodpadu, k níž přibyly nějaké 

další odpady včetně stavebních a nebezpečných (eternit).

Po uklizení první etapy jsme překročili potok a jali jsme se uklízet druhou stranu, kde je v mapách 

vyznačena polní cesta, která prochází přes katastry Brodku a Kokor. Míra znečištění a počet černých 

skládek nás nemile překvapil. Záhy jsme narazili na několik pneumatik a další eternit, pravděpodob-

ně myslivecký sypák pro drobnou zvěř, ten je, dle našeho názoru, ještě opravitelný. Což se nedá říct

o další hromadě eternitu o kousek dál. Tuto černou skládku jsme bohužel nezlikvidovali, to nebylo

v našich silách. Stejně tak se nám nepodařilo odklidit mnoho hromad sutin, cihel a beton, na to je po-

třeba mechanizace. I přesto jsme sesbírali přes 100 pytlů odpadků, 30 pneumatik, několik koberců

a zbytky z jednoho auta ve značném stádiu rozkladu.

Uklízeli jsme nepřetržitě od 9:00 do 15:00 hodin. Poté jsme se sešli opět u rybníka Kleštínek, rozděla-

li oheň a opekli špekáčky. Od obce Kokory a městyse Brodek u Přerova jsme navíc dostali občerstvení

v podobě nealko nápojů a cukrovinek. Obě obce taktéž přispěly k likvidaci sesbíraného odpadu.

Děkujeme všem, co naši akci podpořili a především těm, kteří se jí osobně zúčastnili. Bylo nás cca 12, 

včetně posil z pirátského místního sdružení Olomouc.

Na příští rok se pokusíme vytipovat další lokality, kde je úklid potřeba a zase bychom nějaké černé 

skládky dobrovolnicky zlikvidovali. A ty, které dobrovolnicky zlikvidovat nedokážeme, tak alespoň 

zmapujeme a upozorníme na ně příslušné obce.

Kromě dobrovolnického úklidu se Piráti věnovali i organizaci dalšího z řady festivalů svobodné hudby, 

tentokrát ve skautském areálu v Brodku.

Už několik let po celé republice probíhají festivaly svobodné hudby pod značkou VyOsení. Piráti tak 

dokazují, že udělat hudební festival bez poplatků OSA je možné. V Brodku se jednalo již o druhý roč-

ník této akce.

Více o svobodné hudbě na hudba.pirati.cz. Je 

skvělé, kolik autorů a kapel se k nám dosud při-

pojilo a sdílí s námi tento postoj. Piráti z míst-

ního sdružení Pirátská tvrz nyní vyzkouše-

li takřka revoluční počin. VyOsení v Brodku

u Přerova, které se uskutečnilo v sobotu 23. 5.

se celé nahrávalo a po domluvě s kapelami se 

vybrané písně přidají do kolekce svobodné 

hudby pod licencí creative commons (hudba,

z níž se neplatí poplatky OSA). Vzhledem



k obrovskému počtu kapel a umělců, kteří na festivalech VyOsení hráli, by se tímto způsobem

mohla pirátská kolekce plnit relativně rychle a především českou hudbou.

VyOsení v gesci Pirátů z Brodku a Majetína se vyznačuje ještě jednou zvláštností, a to je způsob vy-

bírání vstupného. Jeho výše je nejenom dobrovolná, ale především se vybírá až v průběhu akce. Náv-

štěvník tak nekupuje zajíce v pytli, ale může až zpětně zvážit, na kolik si onoho kulturního zážitku 

cení. Vybrané vstupné se pak rovným dílem rozdělí mezi účinkující. Utužuje se tak vztah mezi kapelou

a fanoušky, protože 100 % peněz z vybraného vstupného jde kapelám, tedy autorům. O tom by se ka-

pelám sdružených pod OSA mohlo jen zdát. Přes nepříznivé počasí se akce vydařila. Své koncerty

odehrály 4 kapely, a to Kula Pikle (Zlín), Strike out (Prostějov), domácí Kowall Company (Brodek

u Př.) a Session (Majetín). Hudební produkce skončila o půlnoci. Děkujeme všem, kteří přispěli

k bezproblémovému průběhu akce.

Kromě těchto akcí se Piráti nadále pravidelně scházejí a řeší další akce pro zlepšení veřejného prosto-

ru v našich obcích. Naši zástupci v komisích a zastupitelstvu v Brodku a v Majetíně vytrvale prosazují 

body našeho programu a jsou připraveni naslouchat i nadále Vašim podnětům. Brodku se týká hlavně 

navýšení počtu parkovacích míst a také řešíme budoucnost budovy kina.

Radek Vojtek

Příznivec MS Pirátská Tvrz

Vycházka s dětmi dne 2. 6. 2015 pořádána městysem

Foto: Jan Teimer



Hasiči sbírali staré železo

Pěkné sobotní dopoledne 11. dubna 2015 vy-

užili členové SDH v Brodku u Přerova ke sbě-

ru železného šrotu v obci. 

Týden předem dali do každé rodiny lístek, 

že budou sbírat železný šrot, ať jej obyvatelé 

dají před dům, případně velké kusy sami hasi-

či vynesou z domu. Výzva se vyplatila. Obec-

ní úřad zapůjčil hasičům ke svozu auto, kte-

rým posbíraný kovový odpad vozili k hasičské 

zbrojnici. Tam fi rma z Olomouce, která vyku-

puje odpad, přistavila kontejner.

Celkem bylo nasbíráno přes 3 tuny železného 

šrotu, který odpoledne fi rma odvezla. Podle velitele jednotky SDH Aleše Drelicha bude výtěžek použit 

na nový chodník před hasičskou zbrojnicí, na opravu historických požárních stříkaček PS 8 a PS 3 a na 

akce pořádané SDH Brodek u Přerova.

Příloha: foto Jan Teimer, 

Brodek u Přerova



BRODECKÉ HODY

Foto: Jan Teimer

Nabízíme páteční prodej čerstvých zákusků od 15.00- 18.00h.

Čecháková Tereza
Nerudova 520

Brodek u Přerova  75103

Tel.: 605 135 336

e-mail: cukrarskavyrobabellissima@seznam.cz               

Od  1.9.2015 přijímáme objednávky na vánoční cukroví.



Zpravodaj vydává Městys Brodek u Přerova 

Masarykovo nám. 13, 751 03 Brodek u Přerova  

Evidenční číslo MK ČR E 17636 

Příspěvky neprochází odbornou jazykovou úpravou 

Své náměty a příspěvky do dalších Brodeckých zpravodajů můžete podat 

Elektronicky na e-mail: obec@brodekuprerova.cz nebo na knihovnabr@seznam.cz 

Termín uzávěrky pro rok 2015 je 30. 9. 2015 

Zpravodaj vyjde vždy 14 dní po uzávěrce


