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Hody v Brodku u Přerova Foto: Ing. Jan Beneš
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Vážení spoluobčané,

otevíráte Brodecký zpravodaj, který je poslední 

v tomto volebním období. Nyní je nejvhodněj-

ší doba pro krátkou bilanci toho, co se zastupi-

telé zavázali splnit a co udělali pro trvale udrži-

telný rozvoj městyse Brodek u Přerova a místní

části Luková (viz. Závěrečná zpráva). Předem je 

třeba uvést, že toto volební období bylo velmi slo-

žité. Bylo ovlivněno působením celosvětové kri-

ze, která způsobila zvýšení cen energie, tepla,

pohonných hmot a zdražila investice městyse. 

Mnozí občané se vlivem krize a snad i vlastní ne-

rozvážností dostali do tíživé situace, což ovlivni-

lo jejich platební schopnost vůči úhradě poplat-

ků městyse.

V tomto volebním období jsme zahájili realiza-

ci naší největší investiční akce – kanalizaci. Větši-

na občanů se její výstavby obávala, někteří ji chtě-

li dokonce zastavit a někteří i dnes, po její reali-

zaci, hledají důvody k jejímu zpochybnění a po-

škození městyse. Počáteční zpoždění ve výstavbě 

se vlivem mírné zimy podařilo dohnat a ve sklu-

zu zůstaly jen asfaltové povrchy. Uběhl jeden rok 

a nikdo si již nevzpomene na těžkosti, které jsme 

prožívali při rozkopaných ulicích. Snad jen ně-

které z vás tíží svědomí z neodpojeného septiku. 

Při následných kontrolách se na tuto nesplněnou 

povinnost přijde, a proto důrazně žádám, aby tito 

občané tak učinili co nejdříve. Jinak nás všechny 

čeká sankce ze SFŽP. Jsem ale rád, že akce kana-

lizace proběhla velmi rychle a nemusíme se zod-

povídat ČIŽP za vypouštění splašků do vodních 

toků. Pokud ještě nevíte, tak v potůčku Broděnka 

(pro někoho v Mastnotě), teče již čistá voda. 

Nastávající volební období

„Pro nastávající volební období bude záležet jen 

na vás, občanech, zda se novými zastupiteli sta-

nou lidé, kteří zvládnou manažersky rozhodo-

vat, jsou ochotni věnovat svůj volný čas veřejné 

funkci a nenechají se ovlivňovat pouze osobními 

a skupinovými zájmy“.

Těmito slovy jsem vás nabádal před čtyřmi roky. 

Zjistil jsem, že to nebylo nic platné. Stejně si kaž-

dý občan zvolí „Své zastupitelstvo“ a nekompro-

misně očekává plnění volebního programu pod-

le svých představ. Dávat názorově nesourodý 

tým nových zastupitelů dohromady, najít společ-

SLOVO STAROSTY

nou řeč a cestu k řešení prioritních úkolů městy-

se, je téměř neřešitelný úkol. Ve vedení městyse 

je třeba kreativní tým, který bude přístupný no-

vým podnětům, výzvám a nebude lpět na zaběh-

nutých zvyklostech. Samozřejmostí dnešní doby 

a každého zastupitele by měl být morální kredit, 

vzdělání a nekonfliktnost. Proto jen na vás vo-

ličích bude opět záležet, zda půjdeme dopředu, 

nebo se vrátíme o několik let zpátky.

Pro nastávající volby do zastupitelstva městyse

Brodek u Přerova je zaregistrováno 9 stran a sdru-

žení: 

Křesťanská a demokratická unie – Českosloven-

ská strana lidová, 

Česká strana sociálně demokratická, 

Česká Pirátská strana, 

Komunistická strana Čech a Moravy, 

Ženy ve volbách 2014, 

Nezávislí, 

Patrioti PRO Brodek u Přerova, 

Občané pro Brodek, 

Společně pro Brodek. 

Volby do zastupitelstev měst a obcí se konají: 

Dne 10.10.2014 v době od 14.00 do 22.00 hodin

a dne 11.10.2014 od 8.00 do 14.00 hodin. Vo-

lební okrsky jsou celkem 3. V Brodku u Přero-

va volební místnosti: VO č. 1 – malá zasedačka, 

VO č. 2 - obřadní síň Úřadu městyse. Luková: VO

č.3 – Kulturní dům.

Závěrem svého třetího funkčního období chci 

poděkovat všem občanům, že jste mi dali důvě-

ru a umožnili pro vás pracovat. Děkuji za práci 

zastupitelům městyse, vedoucím a členům výbo-

rů zastupitelstva a komisím rady, všem zaměst-

nancům úřadu městyse a SDH Brodek u Přerova 

a Luková. Děkuji vám všem, kteří jste se jakkoliv 

podíleli na kulturním, společenském a sportov-

ním životě městyse.

Přeji vám, vážení občané Brodku u Přerova a Lu-

kové, mnoho osobních úspěchů, pevné zdraví

a spokojený život v našem městysi.

Ing. Jan Beneš

starosta městyse
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Správa městyse

Zastupitelstvo městyse Brodek u Přerova v tom-

to volebním období pracovalo v počtu 15 členů 

ve složení: Ing. Jan Beneš, Ing. Zdeněk Brada – 

po úmrtí dne 14.6.2014 na jeho místo nastoupil 

Jan Navrátil, Mgr. Pavel Buchbauer, Ludmila Do-

hnalová, Aleš Drelich, Dr. Ing. Radomír Habáň, 

Ing. Josef Hlavinka, Ing. Rudolf Kocián, Marce-

la Koutná, František Kovář, Pavel Němec, MUDr. 

Lubomír Skopal, Zdeněk Solovský, Jiří Vojtek

a Ing. Radek Zbožínek – po úmrtí dne 24.6.2013 

na jeho místo nastoupila PaeDr. Blanka Košino-

vá. Na ustavujícím zasedání byli do vedení městy-

se zvoleni uvolnění funkcionáři: Ing. Jan Beneš 

– starosta a František Kovář – místostarosta. Za-

stupitelstvo zvolilo tyto výbory: Kontrolní výbor 

pracoval pod vedením Mgr. Pavla Buchbauera

a Finanční výbor vedl Ing. Josef Hlavinka. 

Rada městyse má 5 členů a zasedala ve složení: 

Starosta, místostarosta, Ludmila Dohnalová, Ing. 

Zdeněk Brada – po úmrtí na jeho místo nastou-

pil Zdeněk Solovský a Ing. Radek Zbožínek – po 

úmrtí na jeho místo nastoupila PaeDr. Blanka 

Košinová. Rada zřídila 5 komisí jako své inicia-

tivní a poradní orgány: Komise bytová pracovala 

pod vedení Marcely Koutné, komisi stavební vedl 

Jiří Vojtek, komisi životního prostředí vedl Dr. 

Ing. Radomír Habáň, komisi sociální vedla Pavla 

Bajerová a komisi Luková řídil Bohumil Malošek.  

Vize a cíle zastupitelstva

Na základě „Programu obnovy městyse Brodek

u Přerova na léta 2007 – 2013“ byla současným 

zastupitelstvem městyse schválena aktualizace 

nazvaná Akční plán, který stanovil úkoly a prio-

rity pro volební období r. 2011 – 2014. Jako hlav-

ní investiční akce byly stanoveny: Kanalizace

a ČOV v Brodku u Přerova a místní části Luko-

vá (získána dotace), zateplení MŠ Brodek u Pře-

rova (získána dotace), výměna oken na 1. stupni 

ZŠ Brodek u Přerova, Biokoridor BK 18/34 (zís-

kána dotace) a Územní plán Brodek u Přerova. 

V přípravě záměrů a studií jsme se zaměřili na 

projekty: Cyklistická stezka Luková – Rokytni-

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STAROSTY MĚSTYSE BRODEK U PŘEROVA 
O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZA OBDOBÍ 2010  2014

ce, Sběrný dvůr s vybavením Brodek u Přerova

a Zastavovací studie ul. Tovární a u panelové cesty.

Z údržby majetku městyse byla schválena: pokra-

čující oprava veřejného osvětlení, oprava komínů 

budovy úřadu městyse a oplocení úřadu městyse.

Úkoly stanovené zastupitelstvem byly splně-

ny. Byly zahájeny práce na akci – „Územní plán 

Brodek u Přerova“, ale nebyla pořízena zastavo-

vací studii ulice Tovární a podél panelové cesty. 

Bude vhodnější tuto záležitost řešit v návaznosti 

na nový územní plán.

U akce Kanalizace a ČOV proběhl úspěšně zku-

šební provoz, akce byla zkolaudována. Nyní oče-

káváme od SFŽP vyčíslení neuznatelných nákla-

dů za celoplošné asfaltování ulic po kanalizaci 

– Tylova Havlíčkova a Jiráskova. Navíc bylo pro-

vedeno nové oplocení dvora 1. stupně ZŠ, oprava 

komínů 2. stupně ZŠ a dláždění chodníků ve čty-

řech lokalitách. 

Sociální služby jsou poslední roky na dobré úrov-

ni. Dům s pečovatelskou službou je již v provo-

zu od roku 2003. Kromě služeb poskytovaných

18 obyvatelům tohoto domu se v pracovní dny 

rozvážejí obědy seniorům a nemocným občanům 

v Brodku u Přerova. Koncem roku 2009 se po-

dařilo zaregistrovat náš DPS v Brodku u Přerova 

mezi velké poskytovatele sociálních služeb na KÚ 

Olomouckého kraje. Počátkem roku 2014 probě-

hl na DPS audit z MPSV a na základě jeho vy-

nikajícího výsledku jsme získali dotaci ve výši 

517 000 Kč.

Rozpočet a majetek městyse

Rada městyse každoročně připravuje pro Zastu-

pitelstvo městyse rozpočet pro následující rok 

tak, aby mohl být schválen již na prosincovém 

zasedání. Městys tak nemusí v následujícím roce 

hospodařit s rozpočtovým provizoriem a nejsou 

blokovány jakékoliv investiční akce. Součástí naší 

největší investiční akce byla Finanční analýza, 

která stanovila dotační nárok městyse a neuzna-

telné náklady. Výhodou bylo, že se městys Bro-

dek u Přerova stal plátcem DPH a tím jsme ušet-

řili několik milionů.



/5

Financování kanalizace:

Hodnota realizovaného díla s DPH 144,9 mil. Kč

Hodnota realizovaného díla bez DPH 120,3 mil. Kč

Dotace z OPŽP 83,5 mil. Kč

Dotace ze SFŽP 4,9 mil. Kč

Návratná půjčka ze SFŽP (úrok 2%), ručená majetkem městyse 6,9 mil. Kč

Ostatní zdroje: Dotace z Olomouckého kraje 4,0 mil. Kč

Vlastní zdroje – úvěr od ČSOB 17,0 mil. Kč

Vlastní zdroje 4,0 mil. Kč

Na výstavbu kanalizace byl v r. 2012 a 2013 čer-

pán úvěr z ČSOB ve výši 17 000 000,- Kč a ná-

vratná půjčka od SFŽP ve výši 6 337 216,28 Kč. 

Od září 2013 splácíme úvěr částkou 180 000,- Kč/

měsíčně, tj. 2 160 000,-Kč/rok. Zahrnuje jistinu 

úvěru, úrok a poplatky. Půjčku od SFŽP začneme 

splácet až od letošního roku. Financování akce 

kanalizace není dosud ukončeno z důvodu oče-

kávání poslední platby ze SFŽP (xx-viz. Tabulka 

r. 2014 plán).

V souvislosti s ukončením výroby ve společnos-

ti Hanácké závody a.s., Brodek u Přerova jsme za 

majetkový vstup získali částku 586 181,50 Kč.

Příjmy a výdaje městyse v jednotlivých letech v tis. Kč:

Rok: 2010 2011 2012 2013 2014.plán

Příjmy 25 005 27 133 48 577 101 347 31 162

Z toho daňové 16 432 16 445 16 811 21 471 19 532

Přijaté transfery: 3 563 4 770 25 574 73 756 6 852

Kanalizace ze SFŽP 0 0 19 809 61 669 xx

Ostatní 5 010 5 918 6 192 6 120 4 778

Výdaje 21 258 28 738 50 999 117 146 29 889

Běžné výdaje 20 332 21 790 13 603 7 761 24 776

Kapitálové výdaje 926 6 948 37 396 109 385 5 113

Příjmy - výdaje +3 747 -1 605 -2 422 -15 799 +1 273

Financování cel. -3 747 +1 605 +2 422 +15 799 xx

Běžný účet k 31.12 6 669 4 409 6 661 8 713 xx

Stav úvěrů k 31.12 1,7 0,7 0 16 433 14 237

Stav půjčky SFŽP 0 0 1 541 6 337 xx

Organizace zřizované
Příspěvkové organizace zřizované městysem byly 

dlouhodobě dvě: Základní škola v Brodku u Pře-

rova - ředitelka Mgr. Jana Svobodníková a Ma-

teřská školka - ředitelka Iva Řezníčková. Od roku 

2013 se stala příspěvkovou organizací Masaryko-

va knihovna v Brodku u Přerova, vedená ředitel-

kou Mgr. Věrou Hrabalovou. Předchozí byly hra-

zeny z rozpočtu městyse.

Hospodaření městyse kontroluje nejen Finanční výbor zastupitelstva, ale také formou auditu Krajský 

úřad Olomouckého kraje.

Výše příspěvků poskytnutá městysem na provozní výdaje v tis. Kč

Rok: 2010 2011 2012 2013 2014 plán

ZŠ 1 520 1 720 1 570 1 955 2 253

MŠ 1 000 1 200 1 100 1 100 1 367

Knihovna, kino 1 300 1 282



/6

Podpora života v městysi
Městys Brodek u Přerova každoročně pořádá a 

také financuje tři akce – Den s integrovaným zá-

chranným systémem, Hody v Brodku u Přerova a 

Lukové. Rovněž se významně podílí na organizo-

vání cyklistického závodu a vyjížďky „Okolo mi-

kroregionu Dolek“.

Městys ze svého rozpočtu poskytuje každoročně 

finanční částky na neinvestiční transféry násle-

dujícím neziskovým organizacím: Divadelní sou-

bor J.K.Tyla Brodek u Přerova, TJ Sokol Brodek u 

Přerova, TJ Sokol Luková, Fotbalový klub Brodek 

u Přerova, Moravská hasičská jednota Luková 

Český rybářský svaz Brodek u Přerova, OS Klub 

seniorů Brodek u Přerova, Mažoretky GINA Bro-

dek u Přerova, Junák Táborníci Brodek u Přerova, 

OS Trhání řetězů, Církevní dětský domov Stará 

Ves, Římskokatolická farnost Brodek u Přerova. 

Kromě našich spolků se podílíme příspěvky pro 

Spolek pro obnovu venkova, OPRV Velký Týnec, 

Fond ohrožených dětí a Česká asociace pečova-

telské služby Praha.

Celkové roční příspěvky pro neziskové organizace činily:

Rok: 2010 2011 2012 2013 2014

Celkem Kč 671 444,- 521 900,- 363 852,- 505 907,- 592 500,-

Spolupráce s dalšími aktéry

Městys Brodek u Přerova je členem Sdružení 

obcí mikroregionu DOLEK a Mikroregionu Krá-

lovství a členem MAS Hanácké Království (dří-

ve OPRV Velký Týnec). V poslední době jsme 

se prostřednictvím Mikroregionu Království zú-

častnili společného dotačního projektu z OPŽP 

- „Protipovodňová opatření napojená na IZS“. 

Projekt zahrnoval pro všechny obce zpracování 

„Digitálních povodňových plánů“ a rekonstruk-

ci bezdrátového veřejného rozhlasu, napojených 

na IZS. 

Přehled rozpracovaných projektů

Příprava projektu „Kanalizace 3“, zahrnující pro-

jektovou dokumentaci pro ulice: B. Němcové, To-

vární, Majetínská, Masarykovo náměstí (za kos-

telem), ulice Vrchlického a oddělení potoka od 

kanalizace v Lukové. Územní plán Brodek u Pře-

rova, dokončení rekonstrukce veřejného osvětle-

ní, nový sběrný dvůr. 

Získané dotace na rok 2014 až 2015: 

1. „Nakládání s biologicky rozložitelným odpa-

 dem“, zahrnuje 410 domácích kompostérů,

 6 ks velkoobjemových kompostérů a drtič, 

 cena projektu činí 1 227 424,- Kč.

2. „Regenerace veřejné zeleně městyse Brodek

 u Přerova, místní část Luková“, zahrnuje zlep-

 šení ozelenění návsi a hřiště v Lukové. Cena 

 projektu 1 202 231,- Kč.

3. „Regenerace veřejné zeleně Brodek u Přero-

 va“ zahrnuje ozelenění Masarykova náměstí,

 ulice Majetínská, Náměstí 28. Října a Revo-

 lučního náměstí. Celková cena projektu činí

 2 209 912,- Kč.

Celkové vyhodnocení 

Zastupitelstvo městyse, Rada městyse, uvolně-

ní funkcionáři i zaměstnanci městyse efektivně 

a uvážlivě hospodařili s finančními prostředky 

městyse Brodek u Přerova. Stanovené cíle se i přes 

potíže podařilo splnit a bude vytvořena finanční 

rezerva cca 10 mil. Kč pro investiční akce reali-

zované v příštím volebním období 2014 – 2018.

Ing. Jan Beneš

starosta městyse
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ÚŘAD MĚSTYSE BRODEK U PŘEROVA INFORMUJE

V současné době se Vám do domácností dostáva-

jí zahradní kompostéry o obsahu 900 litrů, kte-

ré jsou pořízeny z dotací Státního fondu životní-

ho prostředí ČR, prioritní osa 4 – Zkvalitnění na-

kládání s odpady. Projekt je financován z Fondu 

soudržnosti Evropské unie.

Domácí kompostování, nebo též domovní kom-

postování, je způsob kterým si domácnost obvyk-

le vyrábí kompost z bioodpadů produkovaných

v domácnosti a na zahradě. Obvykle se kom-

postování provádí v malém kompostéru o roz-

měrech cca 1 × 1 × 1 m , který může být vyroben 

ze dřeva, z pletiva, z plastu nebo lze na zahradě 

též kompostovat v kupě nebo v zemní jámě.

Materiál vhodný pro kompostování

Biologický odpad z domácností, zbytky ze zpra-

cování ovoce a zeleniny, tráva, listí, seno, sláma, 

plevel, hnůj, trus, kaly, piliny, hobliny, dřevěná 

štěpka, kava, čaj, rozdrcené skořápky z vajec, pa-

pírové ubrousky.

Materiál nevhodný pro kompostování

Zbytky masa a výrobky z něj, ryby, mléko a mléč-

né výrobky, barevně potištěný papír, uhynulá zví-

řata, plasty, kovy, apod.

Při větším množství trávy a vařených kuchyň-

ských zbytků je dobré tyto materiály smíchat

s hrubším materiálem – větvičky, sláma a přidat 

také se zralým kompostem nebo zeminou, čímž 

se do odpadů přidají potřebné mikroorganizmy 

a drobní živočichové.V domácím kompostu by 

však neměly končit materiály, které jsou chemicky

ošetřeny. Opatrně postupujeme také při kompo-

stování rostlin, které jsou napadeny chorobami.

Kompost můžete založit na kterémkoliv mís-

tě zahrady. Je však nutné dodržet několik zásad: 

zajistit kontakt kompostu s půdou pod ním, aby

k němu měly přístup půdní organismy, které

pomáhají rozkladu organických materialů. Kom-

post by neměl být vystaven přímému slunci, vě-

tru či dešti. Doporučuje se polostín a malá stříš-

ka. Do kompostu budeme často odnášet odpady, 

takže by neměl být příliš daleko a měla by k němu 

vést zpevněná cestička.

Základní pravidla pro správné domácí kom-

postování

• Do spodu kompostu hrubý a vzdušný mate-

 riál, který by neměl chybět i ve vyšších vrst-

 vách (větvičky, sláma, suché rostliny…) k za-

 jištění dobrého provzdušnění

• Místo ke kompostování by mělo být přístupné 

 za každého počasí- nejlépe po zpevněné pě-

 šince

• Mícháme vlhké se suchým

• Mícháme“zelené s hnědým“ - dusíkaté s dřev-

 natým

• Porézní materiál s hutným

• Hrubší materiál je dobré nadrtit

• K rychlejšímu a kvalitnějšímu kompostování 

 přidáváme zralý kompost nebo zeminu (zej-

 ména když kompostujeme větší množství jed-

 nodruhového materiálu např. trávu, listí 

 apod.)

• Nezapomínejme kontrolovat vlhkost

• Nic nezkazíme, když kompost překopeme čas-

 těji

• Ze špatných surovin nemůže být dobrý kom-

 post

Kdy je kompost zralý?

Kompost můžeme použít zhruba za půl roku. 

Abychom si mohli být jisti, že dostatečně vyzrál, 

je dobré jej jednou až dvakrát překopat, čímž se 

kompost provzdušní a načechrá. Opravdu vyzrá-

lý kompost nám vznikne zhruba za rok od začát-

ku kompostování.

Zdroj informací: Brožura Br. Moňka

František Kovář, místostarosta
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Zahájení nového školního roku 2014 - 2015 se 

konalo v obřadní síni Městyse Brodek u Přero-

va. Prvňáčky a jejich rodiče přivítala matrikářka 

obce Margita Calábková. Po té starosta Ing. Jan 

Beneš přednesl krátký projev, ve kterém novým 

žákům i jejich rodičům popřál mnoho úspěchu 

ve škole i v osobním životě. Přítomen byl i mís-

tostarosta František Kovář a ředitelka Z Š Mgr. 

Jana Svobodníková, která seznámila přítomné se 

školními povinnostmi žáků i rodičů.

Do prvního ročníku ZŠ v Brodku u Přerova na-

stoupilo 31 dětí do dvou tříd, kde se budou učit 

pod vedením třídních učitelek Mgr. Aleny Kociá-

nové a Mgr. Ilony Bařinové. Po slavnostním uví-

tání obdrželi děti malé dárky a odešli do svých 

tříd. Tam je třídní paní učitelky a jejich rodiče se-

známily s učebnicemi, které si odnesli domů. Pak 

děti byli seznámeni se školním řádem a novou 

interaktivní tabuli na které mohou děti kreslit

i prstem a tabule i mluví. Je to zajímavé pro děti

i učitele. Všichni přítomní odcházeli ze školy plni 

osobních zážitků i povinností.

Jan Teimer 

JUNÁKSVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR,

STŘEDISKO 71402,TÁBORNÍCI BRODEK U PŘEROVA

V letošním roce se nám podařilo dokončit něko-

lik dlouhodobě plánovaných oprav jak v klubov-

ně v Brodku, tak na táborové základně v Nejdku.

Po opravách budovy v Nejdku kdy jsme proved-

li výměnu střechy nad jídelnou a celou budovu 

jsme obložili dřevem, aby zapadla do okolní kra-

jiny, jsme se vrhli na výměnu podsad na stanech. 

Po třech letech se podařilo všechny podsady ob-

měnit a do příštího roku plánujeme pořízení no-

vých celt. Jen pro vaši představu, cena jedné pod-

sady je 6.000 Kč, plus nátěrový materiál 1.000 Kč 

(natírají a montují brigádníci v průběhu tábora) 

a celta 4.000 Kč, tyčky, kování a matrace použí-

váme ze stanů starých. Takže cena jednoho sta-

nu bez započtení práce je asi 11.000 Kč a stanů 

máme v současné době 40. V průběhu tábora bri-

gádníci smontovali nové latríny pro kuchařky

a postavili novou bránu do tábora a na podzim 

plánujeme i stavbu strážní věže, která je již v ha-

varijním stavu.
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V klubovně v Brodku se také neustále buduje

a opravuje. Klubovna byla donedávna vytápěna 

akumulačními kamny a jejich provoz byl znač-

ně neekonomický. Vytopení budovy třeba na dět-

ský karneval při venkovní teplotě kolem nuly stá-

lo skoro tisíc korun. Proto jsme pořídili kotel na 

pevná paliva a v celé budově je rozvod ústředního 

topení. V klubovně ve které si děti hrají na schůz-

kách jsou krbová kamna. Největší investicí byla 

výměna oken na celé budově, která proběhla le-

tos v létě. Ve velké klubovně je nové osvětlení a je

vymalovaná, v malých klubovnách jsou stěny

a stropy vymalovány barevnými obrázky se skaut-

skou tématikou. Nábytek v klubovnách jsme zre-

dukovali, aby vzniklo více prostoru na hraní.

V kuchyňce je vyměněna kuchyňská linka za no-

vější.

Co se týká sociálního zázemí, je zatím zrekon-

struovaný dámský záchod, do konce roku je

v plánu oprava pánského a vybudování sprcho-

vého koutu s bojlerem. V klubovně je ještě jed-

na místnost, která byla dříve užívána jako kance-

lář, ve které plánujeme postavit dřevěné palandy 

na spaní. Kolem plotu celého areálu jsme zasadi-

li živý plot a vysadili jsme několik ovocných stro-

mů. Do budoucna plánujeme redukci dřevin na 

hřišti, výsadbu dalších ovocných stromů a vybu-

dování dětského hřiště pro veřejnost.

Na tyto investice využíváme peníze z dotací od 

kraje a obce. Částečně finance získáváme z pro-

nájmů táborové základny jak o prázdninách, tak

i v průběhu celého roku a z pronájmu klubovny, 

kterou pronajímáme na víkendové pobyty skau-

tům z jiných středisek a čím dál častěji je klubov-

na využívána i k různým soukromým účelům 

jako jsou oslavy narozenin, nebo dokonce i svat-

by. 

Od začátku roku jsme zorganizovali několik dnes 

již tradičních akcí pro děti, o které je rok od roku 

větší zájem. Jen na Country bál se ještě brodečá-

ci nenaučili chodit a navštěvují ho většinou lidé 

z okolních obcí. Letošní tábor na téma Asterix 

a Obelix absolvovalo 53 dětí od pěti do patnác-

ti let a snad byl zase o něco lepší než předcho-

zí. Děti byly rozděleny do čtyř smíšených, pokud 

možno sobě rovných oddílů. Program byl nabi-

tý soutěžemi a hrami ve kterých oddíly získávaly 
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LETNÍ KINO V BRODKU U PŘEROVA.

Masarykova knihovna v Brodku u Přerova pod 

vedením Mgr Věry Hrabalové, letos již dvakrát 

promítala filmy v letním kinu na hřišti u sokolov-

ny. V pátek 29. srpna 2014 to byl francouzský ro-

dinný dobrodružný film, o který byl zájem a těšil 

body do celotáborové hry. Uspořádali jsme i je-

den výlet na hrad Helfštýn, kde děti absolvovali 

prohlídku a měly i možnost po domluvě s kaste-

lánem nahlédnout do technického zázemí hradu, 

kde si místo oběda opékali špekáčky.

V září jsme uspořádali nábor dětí na prvním 

stupni základní školy a na první schůzku přišlo 

dvacet nových dětí. Uvidíme, jak do budoucna 

obstojíme v konkurenci jiných zájmových akti-

vit. Schůzky dětí budou probíhat každé úterý od 

16. hod. V říjnu plánujeme i s novými členy ví-

kendovou výpravu do Nejdku.

Další informace o konaných akcích, nebo i fotky 

z již proběhlých si budete moci brzy prohlížet na 

našich nových stránkách, které v současné době 

obnovujeme.
Pavlína Procházková

se velkému zájmu nejen malých diváků, ale i rodi-

čů. V loni a letos promítala Masarykova knihov-

na tři filmy, na kterých bylo průměrem přes 100 

diváků, což taková návštěvnost není ani v budo-

vě kina. Jen je potřeba vystihnout hezké počasí.

Jan Teimer

POŽÁRNÍCI SOUTĚŽILI V LUKOVÉ.

Moravská hasičská jednota pořádala v Brodku

u Přerova, místní části Luková 3.ročník netradič-

ní soutěž  se sáním z rybníka. O pohár 9.srpna 

2014 se utkalo 7 družstev dobrovolných hasičů 

Citova, Dluhonic, dvě družstva Císařova, Rokyt-

nice, Přerova a Lukové.

Soutěž zahajil starosta Městyse Brodek u Přerova 

Jan Beneš. V soutěži byly dva stroje, které druž-

stva ve dvou kolech použila a tím měli všichni 

soutěžící stejné podmínky. Soutěžící ženy i muži 

museli zdolat překážky během soutěžě a tím se 

stává soutěž atraktivní i pro diváky.Soutěžilo se

s nástřikem na elektronické terče. Vítězem sou-

těže se stalo družstvo hasičů Luková, které hned

v prvním kole dosáhlo nejlepšího času 53,32 sek. 

a nebylo překonáno.
Jan Teimer
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SENIOŘI V ROCE 2014

Dne 25. února po zimě jsme zahájili přednáškou 

na téma „Za čajem na Srí Lanku“, kterou zajíma-

vě přednesla paní Knollová z Kopečka, vč. ochut-

návky. Dne 11. března jsme měli schůzi, kde se 

plánoval program vycházek po okolí a program 

zájezdů za poznávání okolí i vzdálenějších míst. 

8. dubna jsme se rozjeli do Loštic za výrobou

a nákupem tvarůžků a do Mohelnice do malého 

muzea hodin, z nichž některé byly zakompono-

vány do obrazů.

Dne 7. Května jsme jeli do Kroměříže na jarní 

výstavu FLORIA. 13. května jsme jeli do Znojma, 

kde jsme zažili krásnou vyhlídkovou trasu po his-

torickém Královském městě turistickým vláčkem 

s průvodcem a navštívili raritu města – podzemí 

Znojma. Na hranici s Rakouskem jsme navštívi-

li hraniční opevnění z roku 1939, který byl ješ-

tě kompletně vybaven k obraně. 29. června jsme 

v menší skupině vlastní dopravou navštívili kon-

cert hudební školy z Přerova v parku Michalov

s tanci mažoretek. Bylo to pěkné nedělní odpo-

ledne a je škoda, že toho nevyužili ostatní senioři, 

když měli možnost pohodlně dojet až na místo.

Dne 26. srpna jsme si vyjeli do vzdáleného Vra-

nova nad Dyjí. Tady nás nad městečkem na vy-

hlídce očekávala naše průvodkyně paní Dr. Hor-

ná a provázela nás po celý den. Tak jsme se do-

věděli o historii a současnosti Vranova z různých 

časových období. Po návštěvě zámku, výrobny 

kameniny a po obědě jsme se vydali někdo vláč-

kem, ale většinou pěší přes zahradu paní dok-

torky na přehradu Tam jsme se rozloučili s naší 

průvodkyní, dostali od ní podkovičku pro štěstí

a v 16 hodin jsme se nalodili a jeli do Bítova, kde 

nás čekal autobus. Zastavili jsme se i na býva-

lé bezcelní zóně v Hatích a domů jsme dojeli po 

22.00 hodině. Dne 16. září absolvujeme ještě zá-

jezd do Litomyšle rovněž s průvodcem po histo-

rických památkách města. Poslední akcí našeho 

klubu v letošním roce je předvánoční schůze, kde 

rekapitulujeme naši letošní činnost a setkáváme 

se s představiteli úřadu našeho městyse. I když 

nastanou po komunálních volbách změny, vě-

řím, že i nadále nám bude poskytnut azyl na sále 

městyse. Proto bych za nás všechny ráda podě-

kovala za naši desetiletou spolupráci současným 

zastupitelům a dík za vstřícnou pomoc paní Ing. 

Fojtíkové za administrativní výpomoc při vyřizo-

vání s Krajským úřadem a pod.

Celkové náklady cestovného autobusem činili asi 

42.000 Kč. Toto jsme si mohli dovolit díky pří-

spěvku od úřadu našeho městyse ve výši 15.000 

Kč a od Olomouckého kraje ve výši 

10.000 Kč. Finanční příspěvky jsme 

využívali výhradně na úhradu auto-

busu. K tomu přispěla i naše spoluú-

čast na financování jak autobusu tak 

vstupného a společného oběda. Snad 

se nám bude i nadále dařit v této ob-

lasti. V naší organizaci jsou převážně 

ženy, které by se jinou cestou nikam 

nedostaly. Touto naši přednáško-

vou a cestovatelskou činností máme 

možnost poskytnout zpestření živo-

ta v důchodovém věku lidem v na-

šem městečku.

L.Mojková.



/12

FOTBALOVÝ KLUB BRODEK U PŘEROVA

Vážení přátelé sportu,

rádi bychom Vás informovali o novinkách kolem 

fotbalového klubu za poslední 3měsíce. Dlouho 

nám ležel v hlavě havarijní stav fotbalových ša-

ten, vlastně celého areálu F.K. Dne 30. 11. 2013 

jsme započali rekonstrukci šaten výměnou sta-

rých oken a dveří za nové plastové. A pak se zro-

dil nápad pokračovat rekonstrukcí celých šaten 

– došlo k rozbombardování téměř celých šaten.

S tím přišla otázka „finance“. Začali jsme oslovo-

vat firmy a sponzory, kteří by finančně s rekon-

strukcí pomohli.

Díky firmě STAMAK TRADE s.r.o. máme za-

jištěn stavební materiál: vnitřní omítky, nivelace 

podlah, dlažby, fasáda šaten a restaurace. Novou 

elektroinstalaci zasponzorovala firma KKL trio-

mar tech - Rostislav Kovář. Nový nábytek v po-

době lavic s věšáky do šaten domácích zaspon-

zorovala firma M.P.I.TECH Ivan Poledňák, lavice 

s věšáky do šaten hostů zčásti finančně podpořil 

Bar Maracana, Marek Rybka.

Stavební práce zajišťují firmy B.S.P. Drabiščák 

Martin, Olšanský Jiří, Přikryl Olda, Kytlica An-

tonín dále Kudlička Zdeněk. Velké díky patří čle-

nům a skalním fanouškům FK, kteří se velkou 

měrou podílejí nejen na rekonstrukci šaten, ale

i na zvelebování celého areálu. Vyčistily se pro-

story za šatnami: úklidilo se listí a provedl se vý-

sek kolem stromů, zdemontovala se část zcela 

zničeného plotu směrem k dráze, která se zhoto-

ví v novém. Rozhodli jsme se využít i plochy smě-

rem k dráze kde bychom chtěli zhotovit trénin-

kové hřiště. Za přispění techniky a práce věrných 

zaměstnanců firmy Ing. Ladislava Kouřila se plo-

cha zbavila náletových dřevin a srovnala naveze-

ním a rozhrnutím zeminy. Tím ale nekončíme - 

stav střechy na šatnách i restauraci je taktéž v ka-

tastrofálním stavu. A nakonec bychom rádi vyře-

šili závlahu travnatých ploch…

Dne 17. 1. 2014 se konala valná hromada FK Bro-

dek, kde se zvolili noví členové výkonného výbo-

ru v následujícím složení:

Kocian Viktor, Malenda Marek, Drabiščák

Martin, Kouřil Zdenek, Olšanský Jiří, Horák Ivo,

Složil Albert. Nový výkonný výbor FK dne 23.1. 

2014 měl za úkol zvolit obsazení funkcí což bylo 

zvoleno následovně:

Předseda: Kocian Viktor

Místopředseda:  Složil Albert

Sekretář:  Malenda Marek

Finanční ekonom: Horák Ivo

Šéftrenér: Drabiščák Martin

Správce areálu:  Olšanský Jiří, Kouřil Zdeněk

Nový výkonný výbor FK děkuje všem našim ak-

tivním sportovcům od přípravky až po mužská 

družstva za výbornou reprezentaci našeho FK

a Městyse Brodku u Přerova. Zároveň chceme 

poděkovat  všem našim trenérům, vedoucím, po-

řadatelům a nadšencům za jejich volný čas, který 

věnují našemu klubu a doufáme, že se nám bude 

společně dařit i nadále jako doposud.

Sportu zdar a fotbalu zvláště.

V.V. FK Brodek u Přerova

Reklama

Rodokmeny odborně, Mgr. Ondřej Štěpánek, U Výstaviště 5,75002 Přerov, 

tel. 777093325 

email: rodokmenyodborne@email.cz 

web:www.rodokmeny-odborne.cz 
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MAŽORETKY GINA 

Vážení  spoluobčané, vážení zastupitelé městy-

se Brodek u Přerova, v roce 2009 bylo v Brodku

u Přerova založeno sdružení mažoretek Gina, 

které se postupem času rozrostlo na současných 

asi 100 členek v různých věkových kategoriích. 

Tréninky probíhají několikrát týdně i o víken-

dech. Trenérky i děvčata věnují tomuto sportu 

spoustu svého volného času. V průběhu roku se 

zúčastňují různých soutěží, na kterých se umís-

ťují na předních místech. Jsou také zvány na růz-

né akce, které většinou nejsou organizovány na-

šim městysem. Letošní sezónu zakončily, což má-

lokdo ví, svojí účastí na mistrovství světa v mažo-

retkovém sportu, konaném koncem srpna v Pra-

ze. Zde se umístily na předních místech ( 2.,4.,5. 

a 7. místo ). Je smutné, že i přes tyto úspěchy ne-

jsou děvčata našim městysem dostatečně podpo-

rována a motivována, ač bychom na ně měli být 

právem pyšní.

V letošním roce je nutno děvčatům pořídit nové 

kozačky v ceně asi 2.800,-Kč, které jsou v počtu 

40 kusů velkou finanční zátěží. Takovou, že si na 

následující sezónu nemohou dovolit ušití nových 

kostýmů.

Vzhledem k finanční náročnosti, jak kostýmů

a kozaček, tak i dopravy a startovného, jsme chtě-

li oslovit zastupitele městyse Brodek u Přerova, 

sponzory a spoluobčany, kteří by měli možnost 

a zájem děvčata finančně podporovat, aby kon-

taktovali hlavní trenérku, paní Janu Hebelkovou. 

Kontakty naleznete na internetových stránkách: 

www.ginabrodek.websnadno.cz.

Za případnou finanční podporu děkujeme jmé-

nem svým i jménem všech mažoretek Gina Bro-

dek u Přerova, kterým bychom rádi umožnili, aby 

i nadále mohly vzorně reprezentovat náš městys.

Rodiče mažoretek Gina Brodek u Přerova
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STAŘÍ PÁNI BRODKU U PŘEROVA PROTI MAJETÍNU

V rámci oslav brodeckých hodů bylo sehráno 

utkání v kopané, Starých pánů Brodku u Přero-

va proti Majetínu. Hrálo se na hřišti u Sokolovny 

v Brodku u Přerova o 100 piv. I když brodečtí sta-

ří páni vyhráli  3-0  poločas 1-0, přesto po zápase 

slavili všichni dohromady.

Staří páni dokázali, že na hřišti jsou proti sobě 

soupeři, ale jinak dlouholetí kamarádi a někteří 

i spolužáci. Mladým hráčům i přítomným divá-

kům ukázali, jak se má hrát kopaná.

Text a foto: Jan Teimer

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

11. Cyklistická vyjížď ka „Okolo mikroregionu DOLEK“, konaná dne 13.9.2014

Kategorie: Místo: Jméno a příjmení: Čas: (hod,min.vt)
Město, městys, 

obec:

Cyklo Špunt:

1. Jan Přikryl

2. Tereza Šoucová

3. Adam Šouc

Mladší dorost - holky:

1. Veronika Zatloukalová

2. Anna Navrátilová

3. Simona Sychravová

Mladší dorost – kluci:

1. Samuel Polák

2. Michal Bartl

3. Daniel Habáň

Starší dorost - holky:

1. Anděla Drápalová

1. Anna Opravilová

2. Michaela Vinklerová

Starší dorost – kluci:

1. Marek Stavěl

2. Filip Pochyla

3. Tomáš Jarolím

Junior – dívky:

1. Anežka Procházková

2. Klára Skřičková

3. Gabriela Skoupilová

Junior – kluci:

1. Josef Chaloupka

2. Vojtěch Brázda

3. Jakub Mazur

Ženy:

1. Hana Ministrová

2. Andrea Smolková

3. Vladimíra Kupcová

Muži:

1. Michal Smolka

2. Lukáš Spáčil

3. Stanislav Sekanina

NEJSTARŠÍ ŽENA: Anna Ďuranová – 78 let, Citov, NEJSTARŠÍ MUŽ: Lubomír Uher 87 let, Tovačov

Celkový počet účastníků: 407 (startující z Brodku)
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Foto: Ing. Jan Beneš Vítání žáků 1. třídy ZŠ Brodek u Přerova

Foto: Jan Teimer Soutěž hasičských sborů v Lukové
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Zpravodaj vydává Městys Brodek u Přerova ve spolupráci se sportovně – kulturní komisí. Masarykovo nám. 13,  751 03  
Brodek u Přerova   IČO: 00301078

Zpravodaj 2/2014 vychází 30. září 2014, 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 2014: 30. 4.2014, 7.9.2014, 29.11.2014. 

Zpravodaj vyjde vždy 14 dní po uzávěrce.

Foto: Jan Teimer Oprava chodníku v Brodku u Přerova


