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Slovo starosty
Vážení občané Brodku u Přerova, Lukové a milí čtenáři.
Příchod Nového roku jsme
oslavili ohňostrojem u zvonkohry a novoročním koncertem v našem kostele Narození
sv. Jana Křtitele. Spolky pro
nás uspořádaly plesy a dětské
karnevaly, které kulturně zpestřily dlouhé zimní dny.

Začátkem roku jsme podali
žádosti o dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj, zemědělství a Olomoucký kraj pro
tyto záměry: tvorba územního
plánu, modernizaci hřiště u prvního stupně ZŠ, opravu kříže
na výjezdu z Lukové, dodělání
parkovacích stání u kina, odkanalizování ulice Přemyslovy, kamerový dohlížecí systém

v městysi a obnovu odpočinkového místa u kaple v Lukové.
V měsíci lednu proběhla
kolaudace oprav komunikací
a chodníků u vlakového nádraží a Revolučního parku spolu
s přilehlými ulicemi. Do poloviny dubna mají být odstraněny
nedodělky a dodělány živičné
povrchy. Výbor Regionální rady

regionu soudržnosti Střední
Moravy schválil dotaci pro výše
zmíněné opravy v maximální
výši 5.456.690,-Kč.
S přicházejícím jarem mi dovolte, abych Vám popřál klidné
prožití Velikonočních svátků,
které jsou největšími křesťanskými svátky.
Ing.Roman Zbožínek,
starosta městyse

Mikroregion království
Vážení občané,
sdružení obcí mikroregionu Království pořádá pro všechny občany dne 2. dubna 2016
v sále kina v Brodku u Přerova akci „Království hraje, zpívá a tančí“.
Začátek je ve 14.00 hod.
VSTUP ZDARMA.

Program:
Křest knihy Hanácké Království
ZUŠ B. Kozánka Brodek u Přerova
Mažoretky Gina
Folklórní soubor Majetínek
Báječný ženský z Majetína
Hudební škola Dub nad Moravou
Taneční soubor Hanačky Kožušany – Tážaly
Taneční soubor Poupata (seniorky), Velký Týnec
Národopisný soubor Týnečáci – pěvecká část
Mažoretky z Věrovan
ZŠ Věrovany – veselé dovádění
Taneční spolek Rebelky z Dubu nad Moravou
Estetické gymnastky z TJ Sokol Velký Týnec
Hudební skupina STREPTOKOK
ZŠ Majetín – taneční kroužek
Všichni jste srdečně zváni.
Miroslava Omelková, místostarostka
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MATRIKA
Celkový stav obyvatel
k 31. 12. 2015 - 1970

Brodek u Přerova
Luková

- 1783 obyvatel
- 187 obyvatel

Narodili se v r. 2015
Pokorný Adam
Zavadilová Anna
Jančík Kryštof
Lerche Martin
Tkadlecová Klára

Píšová Klára
Moravec Mikoláš
Michálek Šimon
Volanský Alexandr
Navrátilová Adéla

Vaňková Sofie
Nesvadbová Eva
Bouchal Tobiáš

Opustili nás v r. 2015
Mimová Jitka
Brázda Jaroslav
Chytil Jaromír
Strejčková Adéla
Odstrčilová Magdalena
Vašica František
Švára Jaroslav
Nesvadba Vladimír

Čepec Milan
Bartošová Blanka
Moudrá Jaroslava
Pískovský Antonín
Navrátilová Blažena
Petruška Zdeněk
Hanzel Ladislav
Vícha Bohuslav

Lochmanová Jaroslava
Smékalová Viktorka
Šustr Josef
Špunar Marek
Suchánek František
Karásek Petr
Řezníček Jaroslav
Majer Lubomír

Kam s kontejnery?
Již několik let poukazujeme
na nevhodné umístění kontejnerů v Havlíčkově ulici. Zatímco
u hlavní silnice se park udržuje
a opečovává, na boční ulici jej

zaskládáme dlouhou řadou kontejnerů, kolem kterých je neustále nepořádek.
V létě je situace ještě horší.
Zápach z obalů od mléčných vý-

robků a hnijících kontejnerů s bio
odpadem se šíří po celém okolí.
Zasílám jako přílohu fotografie z letošních vánočních svátků.
Jak se vám líbí celoroční výhled

z oken? Začne se konečně někdo zabývat tímto problémem?
Miloš Schwarzberger

Nejhezčí park v Brodku u Přerova

Žijeme na smetišti
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Reakce městyse
Oznamujeme občanům, že
kontejnery na tříděný odpad
v Havlíčkově ulici byly přemís-
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těny před potraviny „Hruška“.
Parčík, který byl těmito kontejnery zacloněn byl prořezán
a vyčištěn.

KNIHOVNA a KINO
Masarykova knihovna vyhlašuje tři
nejpilnější čtenáře roku
Nejlepší čtenáři roku

Pasování na čtenáře

V rámci března - měsíce knihy vyhlásila Masarykova knihovna
tři nejpilnější čtenáře roku
za období:
od 9. 3. 2015		
do 9. 3. 2016
Pořadí
1. místo:
2. místo:
3. místo:

jméno čtenáře
pan Rostislav Horák
paní Svatava Kupková
paní Ladislava Karásková

počet výpůjček
249
203
202

Čtenáři budou odměněni malým dárkem v podobě nové knižní publikace.
Blahopřejeme.

Ve středu 2. března 2016 se v knihovně uskutečnilo slavnostní pasování na
čtenáře.
Zúčastnili se žáci 4. třídy za doprovodu paní učitelky Ireny Rojkové.
Každý čtenář měl za úkol představit ostatním svoji poslední přečtenou
knížku, přečíst kousek úryvku, povědět
stručný obsah knihy a sdělit, proč ho
kniha zaujala.
Zaslouženou odměnou byl královský
diplom udělený samotným královským
veličenstvem.
Za knihovnu
Mgr. Věra Hrabalová

Malá kina zažívají renesanci
Podle deníku E15 zažívají
malá kina renesanci. Loňské tržby tuzemských malých kin jsou
na nejvyšší úrovni za posledních 14 let. Předpovídaná smrt
malých kin ve prospěch multiplexů se tak nekoná. Brodecké
kino může být pyšné, že přežilo

digitalizaci, která je už téměř
u konce. Nevýhodou je absence
premiérových filmů z důvodů
neúplné digitalizace, nicméně
podle předsedy Asociace provozovatelů kin Ondřeje Šíra dnes
najdeme v republice plně digitalizovaná kina i ve městech okolo

pěti tisíc obyvatel. Takže věřím,
že jednou se v Brodku možná
dočkáme premiérového filmu.
Filmový klub, který je v Brodku již půl druhého roku, nabízí
alternativní projekce. Když už
v Brodku nemůžete jít na nový
film, přijďte na dobrý film. Klub

nabízí projekce vybraných filmů
z české i světové kinematografie
i s úvodním výkladem, abyste
věděli, proč je promítaný film
výjimečný.
Předseda filmového klubu
Martin Jeřábek
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Kůzlátka a Tři sestry v brodeckém kině
Malí i velcí diváci měli možnost v neděli 28. února 2016
zhlédnout dvě divadelní představení, která si pro ně připravili malí ochotníci. Letos se
dramatický kroužek DRAK,
který pracuje již pátým rokem
pod křídly Divadelního souboru J. K. Tyla, poněkud rozrostl.

V současnosti je zde 16 aktivních členů + 2 vypomáhající.
V první části se předvedli ti
nejmladší (většina z nich hrála poprvé) s pohádkou O nezbedných kůzlátkách. Potrápila sice dědečka, ale nakonec
se pořádně vyděsila. A tak se
z nich stala ta nejposlušnější

vnoučata – alespoň to dědečkovi slíbila.
Čas po přestávce patřil zkušeným dramaťákům, kteří vystoupili s „pohádkou“ Jana Wericha
Tři sestry a jeden prsten. Dělit jeden prsten na tři díly je nemožné,
a tak se dohodly, že ho dostane
ta, která svého muže nejvíce na-

pálí. Těžko říci, které se to podařilo nejvíce, jisté však je, že své
muže pořádně doběhly.
Myslím, že se obě představení
vydařila a že diváci z vyprodaného sálu odcházeli příjemně
naladěni.
Jitka Navrátilová, vedoucí
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JUNÁK-český skaut,
středisko Táborníci
Brodek u Přerova, z.s.

PLÁN AKCÍ PRO ROK 2016
7. 2. Dětský karneval
26. 3. 18. ročník ,,Kuličkiády”, 5. Ročník ,,Petanqeiády”
23. 4. Výstup na Ivančenu (autobusový zájezd)
29. 4. Pálení čarodějnic
21. 5. Střelecký den
3. 6. Country bál
30. 6. - 3. 7. Stavba tábora
3. 7. - 15. 7. Letní tábor Nejdek
24. 9. 5. Ročník ,,Kotlíkový guláš”
15. 10. Podzimní výšlap okolo Brodku
26. 11. Turnaj ve hře Pexeso a Člověče nezlob se
18. 12. Roznášení Betlémského světla
Akce se konají v areálu skautské klubovny.

FK Brodek u Přerova
– nábor mladých fotbalových talentů
Máte rádi fotbal a chcete se stát budoucím Ronaldem nebo Messim?
Chcete volný čas strávit pohybem v kolektivu kamarádů a spolužáků?
Přijďte za námi na hřiště.
FK Brodek u Přerova bude v měsíci dubnu pořádat nábor mladých
fotbalistů a fotbalistek.
Bližší informace Vám sdělí trenéři jednotlivých mužstev.

•
•
•
•
•

Ročník nar. 2009 a mladší
Ročník nar. 2007 – 2008
Ročník nar. 2005 – 2006
Ročník nar. 2003 – 2004
Ročník nar. 1997 – 2001

- Libor Kališ
- Michal Bušina
- Pavel Skoupil
- František Lašák
- Petr Stejskal

tel. 724 032 627
tel. 777 146 040
tel. 734 743 038
tel. 731 555 848
tel. 733 531 384

www.fkbrodekuprerova.cz

Přípravka FK BRODEK U PŘEROVA při nástupu SIGMA OLOMOUC – VIKTORIE PLZEŇ 27. 2. 2016
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Plán činnosti Klubu seniorů v roce 2016
26. dubna - Exkurze závodu TON
Bystřice, dojezd na sv. Hostýn.
Odjezd 7,30 hod., BUS 100 Kč
plus exkurze.

Veselí n. Mor. Odjezd 7,00 hod.,
Bus 100 Kč, plavba do 200 Kč.

3. května - Floria Kroměříž - odjezd 8,00 hod. BUS 100 Kč plus
30 Kč skanzen Rymice.

19. července - Rožnov - skanzen,
Valašská dědina, Jurkovičova
rozhledna. Odjezd 7,00 hod,
BUS 100Kč, ostatní dle rozhodnutí účastníků.

14. června - plavba lodí po řece
Moravě, umělém Baťově kanálu
a překonání zdymadla, dále do

16. srpna - Jeseníky - Vojenské
muzeum a dělostřel. opevnění
v Králíkách, oběd, pak prohlíd-

ka celosvětové rarity zv. Stezka
v oblacích a řada jiných adrenalinových kuriozit, každý si vybere.
Odjezd 7,00 hod, BUS 100 Kč
plus voj. muzeum.
Září - Divadlo Perly paní Serafinky.
8. listopadu - Přednáška.

Úhrada musí být provedena
3 týdny před zájezdem, přihlášky 2 týdny před tím vždy jen
v PO až ČT. Mimo udaných
cen si každý zaplatí jen o co
má zájem. Povinný příspěvek
uhradit do konce května (20 Kč).
Podmínka uskutečnění zájezdu
je naplnění autobusu.
L. Mojková

8. prosince - Předvánoční schůze.

Slavnostní schůze seniorů
V úterý 8. března 2016 se uskutečnila schůze seniorů za účelem plánování zájezdů a akcí pro tento rok.
Našeho setkání se zúčastnil i starosta městyse, který předal všem přítomným ženám kytičku ku příležitosti Mezinárodního dne žen.
Za seniory Petr Vít
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Český rybářský svaz z. s. Brodek u Přerova
V neděli 6. března 2016 uspořádal náš český rybářský svaz
školení a zkoušky nových rybářů.

Lektorskou činnost prováděl
pan Vladislav Kratochvíl a pan
Petr Vít. Školení se zúčastnilo

šest nových členů, kteří v závěru této akce úspěšně absolvovali
ústní a písemné zkoušky.

Český rybářský svaz tímto získal nové adepty Petrova cechu.
Petr Vít

Pozvánka na 7. ročník
Dne s Integrovaným
záchranným systémem
Dne 30. 4. 2016 se uskuteční
již 7. ročník Dne s Integrovaným
záchranným systémem, který se
bude konat v areálu sokolovny
a hřiště FK Brodek u Přerova
v době od 10,00 – 17,00 hod.
Účast přislíbily tyto složky
IZS : Městská policie hl. m. Prahy, Městská policie Olomouc,
Městská policie Přerov, Policie
ČR Přerov, Vojenská policie
Olomouc, VÚ Vyškov, 73. tankový prapor Přáslavice, 22. základna vrtulníkového letectva
Sedlec, Vícenice u Náměště nad
Oslavou, VÚ Hranice, Zdravotní
záchranná služba Olomouckého
kraje, Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje a SDH Brodek u Přerova.
Můžete se tedy těšit na ukázky:
statická ukázka vrtulníku, tanku,
vybavení vojáků, statická a dynamická ukázka Vojenské policie
Olomouc a Policie ČR Územní
odbor Přerov, ukázka výcviku
psů, sebeobrany Městské policie
hl. m. Prahy, svezení v bojovém

vozidle OT, střelba laserovou pistolí, chůze s opileckými brýlemi,
simulátor nárazu a simulátor převrácení se v automobilu aj.

Opět nebude chybět kulturní
program: vystoupení mažoretek BabyGina a kadetek Gina
Brodek u Přerova, akrobacie na

kole – Freestyle BMX, malování na obličej aj.
Margita Calábková
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Jarní květiny v Brodku

Autor snímků: Teimer Jan
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