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Starostovo slovo
Milí občané Brodku a Lukové,
článek do prvního čísla zpravo-
daje v letošním roce začínám 
psát 20. 3.  a to by mělo začínat 
astronomické jaro, které nastává 

v okamžiku, kdy sluneční pa-
prsky dopadají kolmo na rov-
ník naší zeměkoule. Venku jsou 
však teploty, které jsou spíše 
zimní. Sluníčko, které sem tam 

Fota  Jan Teimer
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vykoukne z mraků nabírá na 
síle.
  Dovolte mi jedno z přísloví 
vážící se k jaru „Na svatého 
Řehoře plave led do moře a čáp 
letí od moře“. Naši čápi letos 
přiletěli do Brodku v neděli  
25. 3. 2018.
Pro rok 2018 připravujeme sta-
vební projekty:
1. Výstavba hlavní stoky  
v ul. B. Němcové s termínem 
zahájení na začátku dubna.
2. Odpočinková místa na Sídliš-
ti Svobody a v zahradě Masary-
kovy knihovny.
3. Oprava chodníků na ul. Ma-
jetínská.
4. Výměna oken na části domu 
služeb.
5. Oprava místní komunikace 
v ul. Tovární
S koncem měsíce března se 

chýlí ke konci i jedna z velkých 
proměn Brodku u Přerova a tou 
je rozsáhlá demolice cukrovaru 
založeného v roce 1881. Z pro-
bíhající demolice přikládám 
symbolickou tečku. Fotografie 
pana J. Teimera zachycující 
pád továrního komína označo-
vaného „57m“. Tento komín je 
považován za jeden z nejstar-
ších na Moravě a z plných cihel, 
které dodala Ševčíkova cihelna 
z Brodku u Přerova.
  Jsem moc rád, že současný 
majitel zachoval alespoň jeden 
cukrovarský komín označova-
ný „81m“. Je nepřehlédnutelný 
zdaleka a je to zdaleka viditelný 
symbol městyse z roku 1935.

S přicházejícím jarem se pojí 
i jarní úklid, a proto připomí-
nám, že sběrný dvůr na ulici 

Tovární  bude otevřen pro naše 
občany Brodku a Lukové (lik-
vidace uložených odpadů je fi-
nancována z rozpočtu městyse 
a vybíraného poplatku za od-
pady 500Kč a občana!!!) každé 
pondělí 16:00 až 18:00 a od 7. 4. 
každou sobotu 8:00 do 12:00 až 
do změny času na zimní.
Komodity shromažďované na 
sběrném dvoře:
• Objemný odpad (např.matra-

ce, koberce, linolea, křesla, 
gauče, kočárky, nábytek, kufry 
apod.)

• Železný odpad určený k recy-
klaci

• Pneumatiky (jen osobní vozy 
do velikosti 18“)

• Vysloužilé elektrospotřebiče 
od všech výrobců

• Použité jedlé oleje – (přinést 
v PET lahvích)

• Nebezpečný odpad – nutno 
osobně předat obsluze

• ◘Stavební odpad jako (cihly, 
omítky, beton) může být ode-
brán JEN V OMEZENĚM 
MNOŽSTVÍ DO 1 m3 jed-
norázově!!! (NE traktorovou 
vlečku nebo náklaďák – ten 
patří na recyklační závod 
v Nových Dvorech)

Dovolte mi poděkovat spolkům, 
které pro nás uspořádaly ple-
sy a dětský karneval a kulturně 
nám zpestřily dlouhé zimní ve-
čery jen nelehko se vzdávající 
loňské zimy.
  S pomalu přicházejícím jarem 
mi dovolte, abych Vám popřál 
mnoho krásných dnů prosvíce-
ných sluncem.

Ing. Roman Zbožínek, starosta

Fota  Jan Teimer

Celkový stav obyvatel
Celkový  stav  obyvatel  k  31.12.2017 - 1946
Brodek u Přerova - 1762 obyvatel
Luková  -   184 obyvatel

Narodili se v r. 2017   
 

Kovaříková Adéla 
Bezroučková Kateřina 
Konečný Jakub
Kubisová Natálie  
Sychrava Patrik 
Procházka Vojta
Šrámková Sofie  
Michálek Matěj 
Pokorná Aneta
Stallmach Radim

Sýkora Adam
Vojtková Markéta
Hrbáčková Martina 
Veselá Gabriela
Pospíšilová Zuzana
Kopečná Nikol
Kenjová Zora 
Hausnerová Klaudie
Podaná Michaela
Sedlaříková Ema

Opustili nás v r. 2017
Svozil Valdemar
Doubravská Anna
Vymětal Jaroslav
Gofrojová Monika
Cetkovský Petr
Schwarzberger Ladislav
Čapková Marie
Válková Erika
Čermák Ladislav
Brázda Jakub
Nepejchal Ivan
Hoferková Ludmila
Koptík František 
Strapko Jan 
Smola Stanislav
Petrušková Nataša
Lochman Josef

Zatloukal Oldřich
Řezníčková Eva
Drápalová Jaroslava
Kouřil Luděk
Moudrý Jaroslav
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Jubilanti leden - 13. březen 2018
70 let  PhDr. Jiřina Lampová
85 let   Eva Čmeláková 

75 let Jana Kupková
 Miroslav Zaoral
 Libuše Brázdová

80 let Jarmila Čecháková
91 let Vlasta Sehnalová

Strom svobody 2018
„Mnozí se radostně smáli, jiní 
slzeli, těšili se jako děti, výskali 
a skoro tančili na ulici.“ Tak po-
pisuje obecní kronikář nadšení 
obyvatel Brodku, kterým přiví-
tali před sto lety vznik samostat-
né republiky. Takto inspirováni 
se rozhodli občané, spolky a dal-
ší brodecké organizace důstojně 
oslavit sté výročí vzniku Česko-
slovenské republiky. Sdružili se 
do otevřeného volného sdružení 
Stromy svobody a rozhodli se 
ve spolupráci s vedením našeho 
městysu uspořádat k tomuto vý-
ročí lidovou slavnost. 
V době, kdy jsou občané naší 
republiky rozdělováni různými 

zájmy našich vrcholných politi-
ků, kterým chybí pokora a touha 
skutečně sloužit lidem, bychom 
chtěli spojovat, co se vrcholní 
politici snaží rozdělit. Chtěli 
bychom uspořádat lidovou slav-
nost, která bude naše společná, 
naše, zbudovaná úsilím brodec-
kých občanů. Chceme zasadit 
Strom svobody a vyjádřit tak 
úctu k demokracii, svobodě 
a naší historii. Stromem svobo-
dy bude, jak jinak, náš národní 
strom – lípa.
Přípravy oslav již začaly. Na 
setkání v naší knihovně dne  
27. března jsme projednali první 
návrhy programu slavnosti. Na 

pořadu schůzky byla mimo jiné 
i možnost sbírky občanů a orga-
nizací, ze které bychom sazenici 
lípy koupili. Případný přebytek 
sbírky bychom věnovali zdra-
votně znevýhodněným dětem 
v naší obci na zdravotní pomůc-
ky a pro zlepšení kvality jejich 
života. Více informací vám, milí 
čtenáři, přineseme v příštím čís-
le našeho zpravodaje. Prosím, se 
svými návrhy, jak přispět k dů-
stojné oslavě výročí se na mě 
kdykoliv obraťte. 

Jaroslav Strejček,  
volné sdružení Strom svobody,  

tel. 602 715 210

Sto let Brodku u Přerova v novém státě
V letošním roce uplyne sto 
roků od konce první světové 
války a zároveň i od vzniku no-
vého státu Čechů, Moravanů, 
Slezanů, Slováků, ale i Němců, 
Maďarů, Poláků a Rusínů. Zá-
měrně jsem zde přidal i posled-
ní čtyři národnosti, které byly 
součástí nového státu po rozpa-
du Rakouska – 
Uherska, které se staly později 
i jistým problémem v souži-
tí mnohonárodnostního státu. 
Nás však především bude zají-
mat, jak se náš městys v tomto 
období rozvíjel a vzkvétal jak 
po stránce hospodářské, poli-
tické, tak i kulturní a vzděla-
nostní.
 I.
Hrůznost válek dopadajících 
na naše obyvatelstvo byla na 
stránkách tohoto zpravoda-
je nejednou dokumentována. 
Vždyť jen z Brodku u Přerova 
přišlo v této válce v letech 1914 
– 1918 o život 25 mužů, kteří 
byli uvedeni na pomníku pad-
lým z roku 1928. Byli to Franti-

šek Bednařík, Josef Bezroučka, 
František Brada, Karel Brada, 
Metoděj Bureš, Ladislav Ci-
gánek, Otokar Čapka, Alois 
Dočkal, Rudolf Dočkal, Josef 
Hymr, Filip Chaloupka, Martin 
Janošík, Alois Lechner, Jaro-
slav Malovaný, Dominik Mou-
drý, Rudolf Moudrý, Bohumil 
Mráček, Alois Strouhal, Jan 
Suchomel, František Surma, 
Alois Šašinka, František Tomá-
šek, František Válek, Stanislav 
Zaoral a Vincenc Zbožínek.
Na počátku války měl Bro-
dek u Přerova 1 200 obyvatel 
a z nich přes sto mužů bylo 
odvedeno na frontu. Na kon-
ci války bylo na bojištích již 
225 mužů! Do zajetí padlo 31 
mužů, dva z nich zůstali v Rus-
ku. Do československých legií 
vstoupilo osm mužů. V rus-
kých legiích bojovali František 
Dostál, František Ludík, Fran-
tišek Perdula, Karel Pilčík, Jan 
Štěpán a Dominik Zbořínek. 
V italských legiích Timotej 
Brada i František Vencl a v ital-

ské domobraně pak Miroslav 
Bezroučka, Stanislav  Mrtvý, 
Vojtěch Moudrý, Bernard Škra-
bal a Čeněk Trávníček.
Brodecký kronikář bezpro-
středně vznik republiky ko-
mentoval následovně: „Mnozí 
se radostně smáli, jiní slze-
li, těšili se jako děti, výskali 
a skoro tančili přímo na ulici.“ 
Již 29. října 1918 zorganizo-
vali především místní sokolo-
vé v obci důstojnou oslavu, při 
které nechyběly červenobílé 
prapory a průvod obyvatel, 
kteří vyslechli projev Jarosla-
va Mináře, úředníka cukrova-
ru a na závěr zazpívali píseň 
„Kde domov můj?“ Následu-
jícího roku 13. dubna na pro-
stranství před kostelem byla 
na stálou upomínku této his-
torické události zasazena „lípa 
svobody“. Obdobně tomu bylo 
i v roce 1968 v místě před Dě-
vínem v Tylově ulici. V této 
tradici budou brodečtí pokra-
čovat i v letošním jubilejním 
roce.

Obětem první světové války 
byl 28. 10 1928 na náměstí 
vedle kostela odhalen pomník 
padlých s jejich jmény a relié-
fem T. G. Masaryka, který zho-
tovila přerovská firma Polášek 
a Urban. Polovina jeho nákladů 
byla hrazena ze sbírky místních 
občanů, zbytek pak zaplatila 
obec.
V roce 1921 to bylo 1 481 osob 
a 229 stavení a o deset let poz-
dějiěš to bylo již 1873 obyvatel 
a 333 domů. Brodek u Přerova 
byl obcí s absolutní českou vět-
šinou. K české národnosti se 
hlásilo v roce 1921 1 452 oby-
vatel a k německé jen deset.
Starostou obce byl v letech 1919 
– 1942 zvolen republikán Čeněk 
Brázda. Prvním náměstkem 
starosty byl sociální demokrat 
Josef Čudovský st., železniční 
zřízenec a v roce 1927 pak byl 
vystřídán Bohumilem Ležatkou, 
který byl správcem a prokuris-
tou zdejší chemické továrny.
Sociální demokraté a repub-
likáni mezi dvěma světovými 
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válkami měli při volbách největ-
ší podporu brodeckých občanů. 
Téměř o polovinu méně hlasů 
pak získali národní socialisté, 
živnostníci a strana lidová.
Co se týče náboženského vy-
znání, tak zde převažovali řím-
sko-katolíci, následováni pří-
slušníky církve československé.
Představitelé obce dbali na dů-
sledné vzdělávání mládeže. 
K budově základní školy z roku 
1880 přibyla brodeckým stavite-
lem Karlem Herinkem nově po-
stavená měšťanská škola, podle 
projektu brněnského architekta 
dr. Štokara-Bernkopfa. Slav-
nostní otevření měšťanské ško-
ly se uskutečnilo 19. září 1926. 
Plány a fotografie této moderní 
školské budovy byly vystaveny 
jako exponáty výstavy soudobé 
kultury v Brně v roce 1928.
Nebývalou mírou se v tomto 
období rozšiřovaly v našem 
městyse nejen pracovní příleži-
tosti v rozšiřujících se moder-
ních místních závodech, dílnách 
a obchodech. Dnes už jen ze 
vzpomínek pamětníků se doví-
dáme, že velká část našich obča-

nů pracovala nejen v rolnickém 
akciovém cukrovaře, založeném 
v roce 1881, ale i v Hanácké sla-
dovně (1893), chemické továrně 
a impregnace dřeva Antonína 
Formandla (1920) a později 
Františka Chrastiny a dalších, 
rolnické družstevní mlékárně 
(1903), parní kruhové cihelně 
Pavla Ševčíka (1910), továrně 
na zužitkování kostí a výrobě 
vitamínových výživných a lé-
čebných přípravků pro doby-
tek a drůbež Františka Rašky 
(1910), vápence Čeňka Horáka 
(1912) a v závodě na výrobu 
kyslíku a dusíku Františka Ne-
jezchleba (1923). 
Pro zajímavost uvádím někte-
rá čísla o počtu zaměstnanců 
a roční produkci jmenovaných 
závodů.   Jen brodecký cukrovar 
v roce 1930 zpracovával 12 000 
q řepy denně, která byla dová-
žena zemědělci z 64 okolních 
vesnic. V té době zde trvale pra-
covalo 10 úředníků a 80 dělníků 
a v době řepné kampaně k nim 
přibylo dalších 15 výpomoc-
ných úředníků a 400 dělníků. 
Obdobně tomu bylo i ve sla-

dovně, kde pracovalo 18 osob, 
z toho 15 dělníků. V době hlavní 
sezony po sklizni ječmene se je-
jich počet zvýšil na čtyřnásobek. 
Roční produkce zde byla 240 – 
300 vagonů sladu. Z toho dvě 
třetiny byly určeny na export. 
Mlékárna v roce 1938 měla 440 
členů ze 14 vesnic a zpracovala 
1 445 454 litrů mléka, z kterého 
vyrobila 60 225 kg másla, 91 
529 kg tvarohu, 206 848 litrů 
smetany a 9 132 kg sýrů pěti 
různých druhů. Mezi spotřebite-
li byl velmi oblíbený brodecký 
camembert. V roce 1938 v bý-
valé Formandlově továrně bylo 
impregnováno 300 000 pražců 
a 20 000 m2 telegrafních slou-
pů. V místní cihelně Pavla Šev-
číka v roce 1930 pracovalo 30 
osob. Vypálilo se zde 800 000 
cihel.
V období mezi oběma světový-
mi válkami se zvýšil do značné 
míry i počet živnostenských 
podniků.     V roce 1920 zde 
bylo 63 živností a o patnáct let 
později se jejich počet zvýšil již 
na 99. Bylo zde sedm hostinců 
a devět obchodů smíšeným zbo-

žím, dva obchody lahůdkami, 
čtyři obchody ovocem a zeleni-
nou, dvě trafiky, tři papírnictví, 
jeden obchod obuví, čtyři ob-
chody se střižním zbožím, dva 
obchody s radiopřístroji, jedna 
drogerie, sedm obchodů s pa-
livem, tři autotaxi, dva náklad-
ní dopravy, tři pekařství, dvě 
cukrářství, čtyři dámská krej-
čovství, obuvnictví, stolařství 
a truhlářství, pět holičství, dvě 
kovářství, zámečnictví a klem-
pířství, stavitelství, po jednom 
dámské modistství, studnařství, 
instalatérství, hodinářství, bed-
nářství, sedlářství, sklenářství, 
zahradnictví, závod elektrotech-
nický, fotoateliér. Mimo to zde 
v tomto období se nacházeli tři 
učitelé hudby, tři lékaři, jeden 
zubní dentista, lékárník a ve-
terinář, dvě porodní asistentky.                                                  
PhDr. František Hýbl
(Zpracováno podle příspěvku 
Bohumíra Ptáčka: Městečko 
Brodek u Přerova. In: Přerov. 
Přerovsko – Kojetínsko. Přerov 
1933,s. 217–223 i J. Lapáčka 
a kol.: Brodek u Přerova. Histo-
rie a současnost. 2001.)                                                                                                                                          

Bojovali za vlast
Pro vzpomínku a pro občany, 
kteří je znali.
Můj tatínek Ing. Vojtěch Meli-
chárek se narodil v roce 1918.
Byl stíhacím pilotem R.A.F. za 
2.světové války v Anglii. 
Od roku 1953 do roku 1997 žil 
v Brodku u Přerova.
Můj dědeček r.t.m. Karel Julina 
bojoval za 1. světové války jako 
československý legionář na prv-
ní frontě v Rusku.
Za rodinu  Mgr. Monika  AbuE-
id  - Melichárková

Člověk v tísni o.p.s. – poradíme, pomůže-
me, nasměrujeme

Organizaci Člověk v tísni mož-
ná znáte díky humanitární a roz-
vojové pomoci v zahraničí. Po-
skytujeme ale i sociální služby 
v České republice a kancelář 
máme také v Přerově. Pokud 

Vás trápí problémy s dluhy, byd-
lením, dávkami, nemůžete najít 
zaměstnání, chcete zjistit, jaká 
máte práva při exekucích či řeší-
te jinou složitou životní situaci, 
můžete se k nám přijít bezplat-

ně poradit. Naši pracovníci jsou 
vůči Vám zavázáni mlčenlivostí, 
tudíž se nemusíte bát o diskrét-
nost řešení. V Přerově nabízíme 
tyto služby:
- Poradenství pro rodiny v obtíž-

né životní situaci (sociálně aktivi-
zační služba pro rodiny s dětmi)
- Individuální poradenství pro 
dospělé, kteří se nacházejí 
v tíživé situaci (terénní pro-
gramy)

Karel Julina
zasloužilý pilot pplk.  

Vojtěch Melichárek
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- Dluhové poradenství 
- Mimo jiné v Přerově také po-
skytujeme i tyto další služby: 
předškolní klub pro děti, kari-
érní poradenství, práci s komu-
nitami v sociálně vyloučených 
lokalitách a resocializační pro-
gram pro mladistvé, kteří se do-

stali do konfliktu se zákonem, či 
společenskými normami.
Jak nás kontaktovat? Pracuje-
me terénně a můžeme vás tedy 
navštívit přímo u Vás doma. Po-
kud ale upřednostňujete schůz-
ku u nás v kanceláři, můžete se 
nezávazně stavit do konzultač-

ních hodin, které máme kaž-
dé pondělí a středu od 8.00 do 
12.00 na adrese Komenského 15 
v Přerově (nad bývalým barem 
Lumír). Pokud Vás zajímá, jak 
pracujeme a co se dá v rámci 
služeb zvládnout blíže, napište 
si o čtvrtletní aktuality, které 

Vám budeme zasílat emailem.
V případě jakýchkoli dotazů se 
neváhejte obrátit na koordináto-
ra služeb Mgr. Marka Kroupu, 
na telefon 739 320 083, nebo 
email: marek.kroupa@clovek-
vtisni.cz

MAS Hanácké Království  
pomáhá při rozvoji našeho regionu

Místní akční skupina (MAS) 
Hanácké Království je nezisko-
vá organizace, která působí na 
území 18 obcí mezi Olomoucí 
a Přerovem, které jsou součástí 
Mikroregionu Království a Do-
lek. Svůj název získala dle lesa 
Království, který leží v jejím 
středu. MAS Hanácké Králov-
ství sdružuje obce, drobné pod-
nikatele a neziskové organizace 
(tělovýchovné jednoty, sbory 
dobrovolných hasičů, skautské 
oddíly či kulturní spolky). Hlav-
ním posláním MAS je přispět 
k všestrannému rozvoji daného 
území, a přispět tak ke zvýšení 
atraktivity a kvality života na 
hanáckém venkově.
Činnost MAS Hanácké Krá-
lovství spočívá, mimo jiné, ve 
zprostředkování grantů a dotací 
organizacím, podnikatelům, ze-
mědělcům a obcím v regionu, 
a to z prostředků Evropské unie, 
státního rozpočtu České repub-

liky nebo Olomouckého kraje. 
MAS vypisuje výzvy pro míst-
ní žadatele o dotace, zajišťuje 
poradenskou a konzultační čin-
nost, administrativu a podílí se 
na výběru a hodnocení žádostí 
o finanční podporu předlože-
ných projektů.
Ve druhé polovině roku 2017 se 
kancelář MAS Hanácké Králov-
ství zabývala zejména pomocí 
místním zemědělcům a drob-
ným podnikatelům s žádostmi 
o dotace, které jim pomohou 
v rozvoji jejich aktivit a přine-
sou zvýšení kvality a efektivi-
ty v jejich podnikání. V rám-
ci jedné z žádostí se podařilo 
i vytvořit nové pracovní místo 
v obci Císařov. Podpora farmá-
řů a místních podnikatelů však 
není jedinou oblastí, kterou vě-
nuje kancelář MAS pozornost. 
MAS Hanácké Království rov-
něž administruje a přerozděluje 
finance v rámci Integrovaného 

regionálního operačního pro-
gramu (IROP). Jedná se napří-
klad o rekonstrukce chodníků, 
které vedou zejména k auto-
busovým zastávkám a školám 
a přispějí tak ke zvýšení bez-
pečnosti chodců. Tyto projekty 
budou realizovány, po úspěšném 
ukončení náročného administra-
tivního procesu, např. v obcích 
Krčmaň, Věrovany a Brodek 
u Přerova. Žáci v Základní ško-
le Milady Petřkové ve Velkém 
Týnci se již nyní mohou těšit 
na nově rekonstruované učebny 
fyziky a chemie, které budou 
vybudovány z projektu, který 
je rovněž financován přes MAS 
Hanácké Království, a který již 
prošel s kladným výsledkem 
první fáze hodnocení. V rámci 
Operačního programu Zaměst-
nanost připravila MAS Hanácké 
Království projekt, jehož cílem 
je zajištění příměstských táborů 
pro děti z našeho Mikroregionu 

Království a Dolek. Tyto tábory 
pomohou v následujících třech 
letech rodičům s programem 
pro děti v průběhu školních 
prázdnin. Pro rok 2018 uvol-
nila MAS Hanácké Království 
celkem 100 000 Kč k propagaci 
jejího fungování. Co si pod tím 
představit? Částkou 5 000 Kč 
bude v roce 2018 podpořeno na 
20 společenských, kulturních či 
sportovních akcích. V Brodku 
bude podpořen např. Den s In-
tegrovaným záchranným sys-
témem, brodečtí skauti se záři-
jovým Kotlíkovým gulášem či 
srpnové Lukostřelecké odpole-
dne pořádané farníky z Brodku.
Více informací o činnosti a fun-
gování MAS Hanácké Králov-
ství naleznete na www.hanacke-
-kralovstvi.cz.

Ing. Pavel Horák,
Mgr. Michal Kuděla

Mateřská škola
Ve dnech 19. – 26.3. 2018 naše 
MŠ přivítala jaro výstavkou s ná-
dechem velikonočních svátků.
Byly zde k vidění pestrobarevné 
výrobky z různých materiálů – 
z keramiky, papíru, přírodních 
materiálů, zdobená vejce, na 

kterých se podílely děti ze všech 
tříd mateřské školy.
Nově se objevily společné vý-
robky dětí a rodičů pod názvem: 
,, MÁMA , TÁTA A JÁ „.
Při pohledu na šťastný výraz 
v dětské tváři. ,, To jsem vyráběl 

s maminkou a tatínkem“, jsme 
se přesvědčili v tom, že je to 
správný krok ke spolupráci MŠ 
s rodinou. 
Tímto rodičům děkujeme.

Chytilová Zdeňka 
učitelka MŠ
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Pohádková noc 
V  KNIHOVNĚ 
Masarykova knihovna Brodek 
u Přerova pořádala pro malé čte-
náře od 7 do 10 let kouzelnou noc 
plnou skřítků, víl a jiných pohád-
kových bytostí.
Partnerskou knihou letošního 
ročníku bylo Povídání o pejskovi 
a kočičce od Josefa Čapka.
Začátek: pátek 23. 3. v 18.00 hodin
Konec:    sobota 24. 4. v 8.00 
hodin
Pro děti se připravil bohatý ve-
černí program včetně slavnostní 
večeře a snídaně.
Touto cestou vyslovujeme velké 
poděkování mamince dívenky 
Laury, která bohatým sponzor-
ským darem ve formě ovoce 
a džusů přispěla k občerstvení 
pro všechny zúčastněné děti. 

Mgr. Věra Hrabalová
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JUNÁK-český skaut, 

středisko Táborníci Brodek u Přerova, z.s. 

 
 
 
Ve spolupráci s 

 

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008137 
Název projektu: Příměstské tábory pro Hanácké Království 

Indiánské léto 

Příměstský tábor pro děti ve věku 5 – 10 let. 

Kdy: 16. – 20. 7. 2018, každý den 6:30 – 15:30 (po domluvě možná 
úprava) 

Kde: Brodek u Přerova, skautská klubovna 

Cena: 1000 Kč (zahrnuje teplý oběd v restauraci Grand menu 
v Brodku u Přerova, pití po celý den a svačinku) 

 

 

Čeká Vás parta kamarádů, pohybové hry, nové vědomosti, návštěva 
bazénu v Majetíně (vstupné a cesta v ceně), přespání v Teepee (po 
domluvě). 

Přihlášky dostupné na webu brodek.skauting.cz 
Kapacita omezena na 20 dětí. 

 
Kontakt: Anežka Procházková, 774 081 097, anc.proch@gmail.com 

Pavlína Procházková, 777 698 386, pprochajda@centrum.cz 
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JUNÁK-český skaut,
středisko Táborníci Brodek 
u Přerova, z.s.

   V novém roce i nadále  pro-
bíhají schůzky dětí ve středu 
a v pátek. Program schůzek za-
jišťují vedoucí a podnikají s dět-
mi víkendové výpravy.
   Starší děti a vedoucí plánují 
brigádu s víkendovým pobytem 
na Helfštýně a několik brigád na 
táborové základně v Nejdku.
   Probíhají přípravy zajištění 
a programu na letní tábor. Po 

zveřejnění a otevření přihlášek 
byl tábor plně obsazený za re-
kordních 8 dní.
   Pro mladší děti ve věku 5-10 
let jsme připravili příměstský 
tábor. Probíhat bude od 16.7. 
do 20.7. v areálu skautské klu-
bovny.
   Nadéle pracujeme na úpravách 
sportoviště v areálu klubovny.
    Pro veřejnost plánujeme hned 
několik jarních akcí
- 14.4. Rodinný běh – rodin-
né týmy vyrazí na cestu okolo 

Brodku kde je bude čekat ně-
kolik stanovišť s různými úko-
ly. Vyhlášení vítězů a ocenění 
všech zůčastněných proběhne 
v areálu klubovny. Akci ukon-
číme  občerstvením - čaj, limo, 
pivo, opékání.
- 21.4. Tradiční výšlap na Ivan-
čenu – celostátní setkání skautů 
v Beskydech. Naše středisko 
vypravuje autobus, odjezd 7.30 
od klubovny.
- 27.4. Pálení čarodějnic – 
v klubovně bude připraveno 

několik zábavných stanovišť. 
Splnění úkolů je ohodnoceno 
lístečky, za které si děti nakoupí 
různé drobnosti, vyhrává každý. 
Připraveno bude občerstvení 
a oheň na upálení čarodějnice 
a opékání špekáčků.
Podrobnosti budou na vyvěše-
ných plakátech.
Všechny akce jsou vhodné pro 
všechny věkové skupiny a rádi 
vás na kterékoliv přivítáme a tě-
šíme se na vaši návštěvu.

               Pavlína Procházková

Pobočka ZUŠ v Brodku u Přerova slaví 25 let
Počátky hudebního školství 
v Brodku sahají ještě dále. V 60. 
- 70. letech minulého století zde 
bylo detašované pracoviště LŠU 
Přerov. Učili tady 2 učitelé, a to 
na klavír a housle. Poté byla 
výuka zredukována a vyučova-
lo se jen v Místním kulturním 
středisku hře na klavír. Nové 
podmínky po roce 1989 umož-
nily další rozvoj hudební výuky 
v obci. Díky dobré spolupráci se 
ZŠ začali v její budově od roku 
1990 vyučovat 3 učitelé hru na 
dechové nástroje a klavír.
Od roku 1992 v Brodku u Pře-
rova opět začala působit ZUŠ 
Přerov. Její pobočka byla ve 
školním roce 1992/1993 zří-
zena v prostorách nad knihov-
nou. V začátcích zde svůj um 
předávali 4 učitelé. Děti mohly 

navštěvovat výuku na dechové 
nástroje a klavír. A samozřejmě 
i výuku hudební nauky.  Po-
stupně zde začalo působit více 
učitelů a potřebovali jsme více 
tříd. V roce 1998, kdy jsme se 
stěhovali  do přízemí budovy 
Obecního úřadu se už v Brodku 
vyučovalo na klavír, keyboard, 
varhany, zobcovou flétnu, příč-
nou flétnu, klarinet, trubku, 
tenor, pozoun, tubu a kytaru. 
V devadesátých letech jsme kro-
mě hudebního oboru vyučovali 
i obor taneční a výtvarný. Ty 
byly realizovány v budově MŠ 
Brodek. Z organizačních důvo-
dů byla výuka těchto 2 oborů na 
přelomu tisíciletí ukončena . Od 
roku 2002 do roku 2009 se zde 
vyučovaly i housle. V posled-
ních letech mohou žáci navště-

vovat hru na zobcovou flétnu, 
klarinet, saxofon, trubku, tenor, 
pozoun, tubu, violoncello, kla-
vír, keyboard, kytaru, zpěv a vý-
uku hudební nauky. Také si mo-
hou zahrát v klavírní komorní 
hře, různých komorních soubo-
rech dechových nástrojů a dět-
ských orchestrech. Již řadu let 
počet žáků překračuje číslo 100. 
Tento počet je často počtem 
žáků samostatných ZUŠ. Mnozí 
mladí hudebníci z Brodku jsou 
také zapojeni do Dechového 
orchestru Haná a Tanečního or-
chestru v Přerově.
Kromě Třídních besídek ka-
ždého vyučujícího a dalších 
příležitostných hudebních akcí 
pořádáme na naší pobočce ka-
ždoročně několik koncertů. Pra-
videlně jsou to Podzimní, Zim-

ní, Jarní a Závěrečné koncerty 
a každoroční Absolventský kon-
cert. V předvánoční době bývá 
Vánoční koncert, každý druhý 
rok vystřídaný velmi oblíbeným 
Živým Betlémem. Většinou jej 
hrajeme nejen pro rodiče jako 
večerní představení, ale i 2x 
dopoledne pro místní a okol-
ní školky a školy. V roce 1995 
jsme jej dokonce sehráli v Pře-
rově v Městském domě během 
2 dnů 13x. 
Hezká spolupráce dlouho kvetla 
s místní Mateřskou školou, kde 
jsme často zahajovali Vernisáže 
výstav, či předvánoční besídky.
Na počátku tohoto století po-
řádala Moravská filharmonie 
nedělní matiné pro rodiče a děti 
a tento pořad se stal zajímavým 
a poučným nedělním výletem 
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i pro naše žáky. Na tyto pro-
gramy jsme jezdívali společně 
a naše skupina často měla více 
jak 20 členů.
Naši mladí muzikanti se také 
zapojují do soutěží, ze kterých 
si zpět vozí mnohá ocenění od 
okresních přes krajská až po ce-
lostátní kola. Někteří získávají 

přední místa i na mezinárodních 
soutěžích. Další naši absolven-
ti se rozhodli spojit svůj život 
s hudbou i nadále. Po úspěšném 
ukončení středního či vysoko-
školského hudebního studia se 
z nich stali učitelé hudby či hrá-
či v orchestrech. Některé z nich 
si můžete přijít poslechnout na 

SLAVNOSTNÍ KONCERT 14. 
dubna v 18:00 hodin do sálu 
brodeckého kina. Jeho program 
bude symbolickým průřezem 
naší činností od nejmenších žáč-
ků – našich začátečníků, až po 
bývalé absolventy, nyní profe-
sionály. Součástí koncertu bude 
také výstavka fotografií a doku-

mentů z naší čtvrt století trvající 
činnosti.
Přijďte si poslechnout a mnozí 
i zavzpomínat. Vždyť někte-
ří z Vás, bývalých žáku, nám 
už dnes vodíte do výuky své 
děti…
E. Tkadlecová a kolektiv učitelů 

ZUŠ

Mírná zima přeje obnově kostela
Milí čtenáři, někteří z vás se ptají, 
kdy bude dokončena oprava kos-
tela na Masarykově náměstí. Do-
volte mi tedy poreferovat o dosa-
vadním průběhu této mimořádné 
akce. Kostel Narození sv. Jana 
Křtitele v Brodku u Přerova byl 
naposled ve větší míře opravován 
v roce 1993. Ze zápisu ve farní 
kronice je patrné, že se jednalo 
o významnou událost veřejného 
života naší obce, o níž v souvis-
losti s návštěvou arcibiskupa Jana 
Graubnera referovalo i české vy-
sílání Rádia Vatikán. V pamětní 
knize se dočítáme: Ke 100. výro-
čí postavení kostela bylo rozhod-
nuto ve spolupráci s OÚ Brodek 
obnovit vnější plášť kostela a re-
konstruovat jeho omítku včetně 
ozdob. (…) Omítka byla prove-
dena v první etapě opravy jen 
do výše spodní římsy pod okny, 
provlhlé zdivo spodní části zůsta-
lo obnažené, aby mohlo cca jeden 
rok vysychat. (…) Po postavení 
lešení se potvrdilo, že musí být 
opravena střecha kostela i věže 
a prorezavělé plechy nahrazeny 
měděným oplechováním. Těchto 
pár historických poznámek mě 
vede k závěru, že práce, o které se 
v posledním roce na kostele sna-

žíme, jsou vlastně dokončením 
oné velké jubilejní rekonstrukce. 
V roce 1993 byla zároveň s opra-
vou hodin položena nová měděná 
střecha na věži. Střecha lodi však 
doznala jen pár nevyhnutelných 
zásahů na popraskaných šab-
lonách staré azbestové krytiny. 
Malá tzv. sanktusníková věžička 
chátrala dál prakticky bez po-
všimnutí. Ne zrovna profesionál-
ní zavěšení umíráčku při nedávné 
opravě zvonové stolice ještě více 
urychlilo na věžičce dílo zkázy. 
A obnažené zdivo po obvodu 
vnějšího pláště? „Vysychá“ upro-
střed náměstí už 25 let! Přesto je 
třeba uznat, že naši předchůdci 
vykonali při opravě kostela sice 
nedokončené, ale velké dílo. 
Uvážíme-li jen cenu samotné fa-
sády (411.292,- Kč v roce 1993), 
není divu, že na komplexní opra-
vu střechy už nezbylo. 
Na jaře 2017 vyhlásila ŘKF Bro-
dek u Přerova výběrové řízení na 
opravu střechy a doplnění chy-
bějících vnějších omítek kostela. 
Vítězná firma Roofs.cz Group 
z Olomouce zahájila stavbu 
v měsíci září poté, co nám byla 
přiznána dotace SZIF z programu 
Ministerstva zemědělství: Údrž-

ba a obnova kulturních a venkov-
ských prvků. Investice v hodnotě 
přesahující dva miliony korun 
byla ve smlouvě o dílo rozděle-
na do dvou podobně nákladných 
etap. Investor a zhotovitel se do-
hodli, že první etapa nebude ob-
sahovat žádné práce na omítkách. 
Podobně byly do druhé etapy pře-
sunuty práce na opravě stávající-
ho rozvodu osvětlení půdy, im-
pregnace tesařských konstrukcí 
a zřízení staveniště. Tím se cena 
za první etapu snížila na „pou-
hých“ 1,087.284,- Kč. Děkujeme 
všem obětavým dárcům z řad 
farníků, kteří na opravu kostela 
pravidelně přispívají. Bez jejich 
podpory bychom nic nedokázali. 
Deštivý podzim bohužel neu-
možnil dokončení první etapy 
opravy před začátkem zimy. 
I kdyby však bylo počasí příz-
nivější, narazili bychom dříve či 
později na tvrdou překážku kvůli 
havarijnímu stavu sanktusníkové 
věžičky, se kterým náš projekt 
obnovy nepočítal. Velké poděko-

vání patří zastupitelstvu městyse, 
které na svém zasedání v lednu 
2018 problém uvážilo a schvá-
lilo pro kostel dotaci na opravu 
věžičky ve výši 350.000,- Kč.  
Tím bylo pokračování prací na 
opravě střechy odblokováno. 
Teplotně mírný leden a únor 
umožnily ve stavbě pomalu po-
kračovat. Dokončení první etapy 
zahrnující novou střechu na lodi 
kostela včetně sakristie, výměnu 
vadných částí krovu plus hro-
mosvod dle aktuální normy oče-
káváme krátce po Velikonocích. 
Realizace druhé etapy v hodno-
tě 1,038.539,- Kč bude spuště-
na v létě 2018 za předpokladu 
úspěchu nové žádosti brodecké 
farnosti o dotaci SZIF, která nyní 
leží na ministerstvu zemědělství. 
Pokud se to podaří, slibujeme 
vám koncem roku 2018 jedno 
velmi příjemné překvapení. Za-
tím bych ale nerad prozrazoval 
víc. Prosím, držte nám palce! 
                 P. Tomáš Klíč, 

farář                           
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Pozvánka na 9. ročník Den s Integrovaným 
záchranným systémem

Dne 28.04.2018 se uskuteční 
již 9. ročník Den s Integrova-
ným 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 Olomouc, Po-

licie ČR Přerov, Vojenská poli-
cie Olomouc, Vojenská akade-
mie Vyškov, 7. mechanizovaná 
brigáda Hranice, Zdravotní zá-
chranná služba Olomouckého 
kraje, Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje, SDH Bro-
dek u Přerova a  Kynologická 
skupina Olomouc 9.

Můžete se tedy těšit na ukáz-
ky: vybavení vojáků, statická 
a dynamická ukázka Vojenské 
policie Olomouc a Policie ČR  
Územní odbor Přerov, ukázka 
výcviku psů, svezení v bojovém 
vozidle OT, střelba laserovou 
pistolí, chůze s opileckými brý-
lemi, slaňování hasičů a ukázky 

Kynologické skupiny Olomouc 9.
Opět nebude chybět kulturní 
program: vystoupení Wushu 
Olomouc – čínské bojové umě-
ní, malování na obličej, skákací 
hrad , čtyřkolky pro děti aj. 
Pro děti bude při vstupu na akci 
opět připraven malý dárek.

Křiklouni a chudáčci
Vážení spoluobčané městyse 
Brodek u Přerova, 
v minulém čísle Brodeckého 
zpravodaje, jsem se vám, čtená-
řům, pokusil v krátkém článku 
vylíčit výsledky voleb do dol-
ní komory Parlamentu České 
republiky, s přihlédnutím na 
výsledky v našem městysi. Bo-
hužel jsme nyní v situaci, kdy 
uběhlo 5 měsíců od voleb a stále 
nemáme legitimní vládu. Někte-
ří mi jistě namítnete, že máme 
vládu premiéra Andreje Babiše 
vládnoucí v demisi. Ano máme 
vládu v demisi, která vládne le-
gálně, avšak slovy Petra Pithar-
ta (KDU-ČSL): „vláda vládne 
legálně, nikoli však legitimně“. 
V ústavě není pevně zakotvena 
časová lhůta, po kterou může 

vláda v demisi vládnout. Naše 
situace je však bezprecedent-
ní. Všechny minulé a budoucí 
vlády v demisi měly a mají mít 
pouze krátkou životnost. Je pře-
ci logické, že pokud vláda nemá 
důvěru, není oprávněna k vlád-
nutí. Jak vtipně poznamenal Petr 
Fiala (ODS) ve svém projevu 
v poslanecké sněmovně směrem 
k Andreji Babišovi a jeho vládě: 
„Vy máte legitimitu jedinou ¬– 
jen svítit a topit“.  Pokusy ostat-
ních stran domluvit se s vítězem 
voleb na nějakém modelu koali-
ce vždy selhal na osobě Andreje 
Babiše, který je trestně stíhanou 
osobou a nechce se vzdát pre-
miérského křesla. Andrej Babiš 
by se měl z politické scény stáh-
nout, očistit své jméno a poté se 

případně navrátit na politickou 
scénu. Jeho strana však za něj 
žádnou alternativu nenabídla, 
a i z toho plyne, že Andrej Babiš 
by nejradši vládnul sám. Tomu 
i odpovídá složení ministrů vlá-
dy v demisi, kdy se jedná sice 
o odborníky1, ale na slovo po-
slouchající premiéra. Přičemž 
ve zdravé vládě má být premiér 
primus ante pares2.  
Je skoro zarážející, s jakou 
rychlostí a rázností vláda An-
dreje Babiše započala na všech 
ministerstvech provádět perso-
nální změny, někteří komentáto-
ři a politici se nebojí použít poj-
mu čistky. To však bohužel není 
všechno. Hnutí ANO popírá, že 
by bylo nějak tajně dohodnuto 
s SPD a komunisty. Avšak po-

díváme-li se na záznamy hla-
sování, tak tato koalice funguje 
perfektně. V nejvíce viditelném 
případu se tak stalo zvolením 
někdejšího příslušníka Veřejné 
bezpečnosti a Sboru národní 
bezpečnosti Zdeňka Ondráčka 
do čela sněmovní komise pro 
kontrolu činnosti Generální in-
spekce bezpečnostních sborů 
(GIBS). Tento muž získal ne 
nadarmo od veřejnosti přezdív-
ku mlátička, neboť se účastnil 
studentských demonstrací bě-
hem Palachova týdne s obuš-
kem v ruce v roli utlačovatelů 
a ochránců stability a mírů 
minulého režimu. Ale navíc se 
k této své minulosti hrdě hlásí, 
ničeho nelituje a odvolává se, že 
pouze plnil rozkazy. Rád bych 
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připomněl, že touto formulí se 
hájil i K. H. Frank (popravy 
po heydrichiádě, vypálení Lidic 
a Ležáků) či Adolf Eichmann 
(strůjce holokaustu). Můžeme 
jen hádat, kam až by byl pan On-
dráček schopný zajít za minulé-
ho režimu, kdyby dostal rozkaz. 
Vzhledem k těmto událostem se 
vůbec nemůžeme divit, že u ve-
řejnosti, stejně tak jako u autora 
tohoto článku, pohár trpělivosti 
přetekl. Všeobecná nespoko-
jenost se transformovala z ob-
vyklého nic nedělání a nadávání 
nad pivem či kávou ve velké 
demonstrace v hlavním městě 
a v dalších krajských městech. 
Mezi demonstranty se dokonce 
ujal termín Jaro 2018. 
Za jednu z posledních kapek 
můžeme označit inaugurační 
projev staronového prezidenta 
Zemana, který místo toho, aby 
využil akt inaugurace k před-
nesu státotvorných myšlenek 
a vizí, které náš národ tak potře-
buje, se zde pouze opět strefoval 
do svých politických oponentů 
a kritiků a také do médií včetně 
České televize, která ceremoniál 
přenášela živě. Není divu, že se 
někteří poslanci zvedli a odešli. 
Já bych odešel také.
Tyto demonstrace, převážně na 
podporu nezávislých médií čili 
Rozhlasu a České televize, kte-
ré se odehrávaly na náměstích 
(v Praze na Václavském náměstí 
a před Hradem) s asi týdenním 
zpožděním doprovázela student-
ská výstražná stávka s názvem 
#VyjdiVen3, která proběhla 15. 
března odpoledne. Organizace 
výstražné stávky se chopili sami 
především na sociálních sítí, 
přičemž za prvním impulsem 
stáli studenti z pražské DAMU. 
K univerzitám a vysokým ško-

lám v Praze se přidaly i další 
univerzity a vysoké školy z re-
publiky (Brno, Olomouc, Pře-
rov). Vysokoškoláky podpořili 
i studenti středních škol, dokon-
ce i mladí spoluobčané z našeho 
městyse, a za to jim děkuji. Tato 
stávka byla uskutečněna s cílem 
poukázat na praktiky ohýbání 
a překrucování ústavy politiky 
jako jsou premiér v demisi Babiš 
a prezident Zeman. Podepisovala 
se i petice. Trefení se do černé-
ho, poukazuje i fakt, že se pan 
prezident Zeman na své přátel-
ské, lépe řečeno servilní televizi 
Barrandov do studentské stávky 
obul a nazval je „chudáčky, kte-
rých je mu líto“. Pan prezident 
však asi již pozapomněl, že to 
byli v naší historii vždy studen-
ti, kteří slovy Pavla Fischera byli 
vždy „svědomím národa“. Ať 
už se jednalo o studentskou de-
monstraci na podzim roku 1939 
proti nacistickým okupantům či 
studentskou demonstraci v úno-
ru 1948 na podporu prezidenta 
Beneše, kterou rozehnaly ozbro-
jené lidové milice. Dále můžeme 
vzpomenout demonstrace 1968 
či 1988 a 1989. Ve všech těchto 
demonstracích hráli studenti dů-
ležitou, nezaměnitelnou a klíčo-
vou roli. 
Možnou výtku ke studentské 
výstražné stávce, kterou jsem 
zaznamenal na sociálních sítích 
a které mají ke stávce výhrady 
typu, že stávka byla protizákon-
ná a školy mají zůstat apolitické, 
chci říci toto. Školy podle zákona 
opravdu mají být apolitické, a to 
také jsou. Avšak nemohou svým 
studentům (i neplnoletým) bránit 
ve svém právu na odpor a svobo-
du projevu. Nejlépe to shrnulo 
samotné Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy (MŠMT): 

„MŠMT se ohrazuje proti dez-
informacím v souvislosti s vý-
stražnou stávkou studentů „Vy-
jdi ven“ konanou 15. března. 
Tato akce nebyla organizována 
žádnou politickou stranou ani 
hnutím. Prvotní výzva vzešla 
od studentů DAMU a následně 
si stávku organizovali sami stu-
denti na jednotlivých školách. 
Protože tato akce vznikla coby 
občanská iniciativa, nejedná se 
o porušení zákona, který zaka-
zuje činnost a propagaci poli-
tických stran a hnutí ve školách. 
Žáci a studenti mají právo na 
vyjádření svého svobodného 
názoru, toto právo mají i žáci 
mladší 18 let. Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ak-
tivity tohoto typu nemůže a ani 
nechce žákům, studentům či 
ředitelům škol zakazovat. Stej-
ně tak ale nemůže nikdo žáky 
a studenty k účasti na stávce 
nutit. Odpovědnost za akci ne-
sou organizátoři. Ředitel školy 
může žáky po dobu konání akce 
uvolnit z vyučování – podmínky 
pro uvolňování žáka z vyučo-
vání stanoví školní řád. Ředi-
tel školy může po žácích poža-
dovat omluvenku z vyučování 
na dobu, kdy se akce účastní. 
MŠMT v žádném případě ne-
podceňuje riziko politického 
ovlivňování žáků a studentů na 
školách a vždy bude ochraňovat 
apolitický charakter škol. Akcím 
organizovaným samotnými stu-
denty ale MŠMT nebude nijak 
bránit.“4 

Na řeči o tom, že jsou demon-
strace bezmocné, bych rád vy-
vrátil s poukázáním na soused-
ní Slovensko, kde je politická 
situace od zavraždění mladého 
investigativního novináře Jána 
Kuciaka a jeho snoubenky Mar-

tiny Kušnírové ještě ve větší 
krizi než u nás. Demonstruje se 
v Bratislavě a dalších sloven-
ských městech. V Bratislavě 
nezávislí pozorovatelé mluvili 
o poslední páteční demonstraci 
(16. 3. 2018) o počtu demon-
strantů okolo 95 000. Demon-
strující Slováci si přejí předčas-
né volby, odstoupení premiéra 
Roberta Fica a ministra vnitra 
Roberta Kaliňáka (oba SMER-
-SD) jim nestačí. Prezident An-
drej Kiska sice jmenoval novou 
vládu, kdy v čele zasedne pre-
miér Peter Pellegrini (SMER-
-SD), avšak jestli získá důvěru 
parlamentu a veřejnosti se te-
prve uvidí. Na základě dalších 
demonstrací občanů, které se již 
chystají a které žádají předčasné 
volby a zpřetrhání mocenských 
vazeb strany SMER-SD o tom 
můžeme silně pochybovat. 
 Na závěr mi vážení spoluobča-
né dovolte jednu prosbu, nebuď-
me lhostejní k aktuální politické 
situaci a k politice jako takové. 
Zajímejme se, vyhledávejme si 
informace a kriticky uvažujme. 
Vyjadřujme svůj názor a postoj. 
Na podzim nás čekají komu-
nální volby. Ukažme i na těch-
to volbách politickým stranám, 
jak hodnotíme jejich práci. Vr-
cholní politici se rodí z politiků 
komunálních, ve kterých se učí 
svému řemeslu. Dejme šanci 
novým lidem, mladým lidem, 
jejichž myšlení a hodnoty ne-
jsou pokřiveny komunistickou 
minulostí, a tudíž pro ně není 
normální mlátit lidi obuškem, 
zakazovat či bagatelizovat de-
monstrace anebo mít problémy 
s lustračním osvědčením.

Bc. Dominik Vondrák,
historik

1) O odbornosti těchto lidí bych si dovolil pochybovat. 13. března uplynulo 100 let od bitvy u Bachmače na Ukrajině, kde bojovali naši 
českoslovenští legionáři proti Německému císařství za první světové války. Oslavy se konaly i v Olomouci. Ministryně obrany v demisi 
Karla Šlechtová se dokonce zúčastnila oslav přímo v ukrajinské Veliké Doči, poblíž Bachmače, kde odkryla pomník na památku oběti le-
gionářů, bohužel o tom později referovala na svém Instagramovém účtu, kde nesprávně uvedla, že zde českoslovenští vojáci bránili vesnici 
proti Hitlerovi!

2) Latinské přísloví značící: První mezi rovnými.

3) Název stávky se symbolem # (mřížka nebo také hashtag [hešteg]) byl použit schválně a za účelem rychlejšího šíření a zvětšování po-
vědomí o stávce na sociálních sítí (Facebook, Instagram, Tweeter), neboť na sociálních sítích se slovo s tímto znakem před sebou stává 
odkazem a klíčovým slovem, který vás po kliknutí přemostí na příspěvky stejného či podobného zaměření. Hastagy se běžně používají pro 
označení článků, příspěvků, fotek apod.

4) http://www.msmt.cz/reakce-msmt-na-studentskou-stavku (Citováno dne 18. 3. 2018).
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FK BRODEK U PŘEROVA
Vážení fotbaloví přátelé, 
ti, jež si mysleli, že v zimní pře-
stávce 2017/2018 budeme zahá-
let, se bohudíky mýlili ◘.
Po ukončení náročného podzimu 
aktuální sezóny jsme se dali do 
příprav zazimování sportoviště, 
organizace plesu a dětského kar-
nevalu.
Po nepříliš rozumném rozhod-
nutí krajského fotbalového svazu 
o předehrávce prvního kola jarní 
části soutěže jsme museli rozbité 
a potrhané hřiště dát do takového 

stavu, aby bylo připraveno k pře-
zimování. Následně jsme se po-
starali i o zazimování sportovního 
zázemí (WC, šatny, vedlejší hrací 
plocha).
Naštěstí nikdo z výkonného výbo-
ru nezlobil tak, aby si ho odnesli 
čerti, a tak jsme mohli v plné síle 
začít připravovat již tradiční spor-
tovní ples a dětský karneval.
S ohledem na počet prodaných 
lístků a množství vypitého piva se 
dá ples považovat za velmi úspěš-
ný. Je pravda, že pro některé z nás 

bylo velmi náročné připravit na 
druhý den zábavu i pro naše ra-
tolesti.
Velké poděkování za úspěšně 
zvládnutý karneval směřuje Evě 
Malendové a jejímu týmu, který 
připravil spoustu zábavy a odměn 
pro děti, které si to náramně užily.
Zimní přestávka je pro bafuňáře 
spíše o zábavě, nicméně pro spor-
tovce je to více o té dřině. Pevně 
věříme, že naši borci dokázali 
v zimě natrénovat tak, aby to na 
jaře následně prodali i na zelené 

trávě. Dle hodnocení asistenta tre-
néra, Jirky Olšanského, to mohlo 
být s docházkou sice lepší, nic-
méně i tak, se dá hodnotit zimní 
příprava za dobře zvládnutou.
V průběhu měsíce února jsme 
se sešli na valné hromadě, kte-
rá potvrdila stávající obsazení 
výkonného výboru a také jsme 
oslavili krásné jubileum 50-tých 
narozenin našeho člena výkonné-
ho výboru Zdeňka Kouřila. Ještě 
jednou mu přejeme pevné zdraví 
a hodně úspěchů.

Dětský karneval FK Brodek u Př.2018, Foto Jan Teimer

Dětský karneval FK Brodek u Př.2018, Foto Jan Teimer Dětský karneval FK Brodek u Př.2018, Foto Jan Teimer
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A co nás čeká dál v tomto roce?
Zejména bychom rádi posílili 
naše dětská mužstva pravidelným 
náborem. Pojďme společně vytáh-
nout děti od počítačů a ukažme 
jim krásu pohybu na čerstvém 

vzduchu. Kontakty na mládežnic-
ké trenéry jsou níže.
Dále bychom se chtěli i nadále 
zaměřit na vytvoření perfekt-
ních podmínek pro všechna naše 
mužstva, aby se zase oni mohli 

soustředit jen na předvedenou 
hru a dělat nám všem fotbalem 
radost.
Se všemi fotbalovými fandy se 
těšíme na setkání při prvním 
jarním zápase 1. A třídy, které 

se uskuteční v neděli 1. 4. 2018 
v 15:30hodin na hřišti v Mostko-
vicích. Další neděli 8. 4. v 15:30 
se pak odehraje utkání na našem 
domácím hřišti proti mužstvu 
Lipová.  

Sportovní bál FK Brodek u Př. Foto Jan TeimerDětský karneval FK Brodek u Př.2018, Foto Jan Teimer

Sportovní bál FK Brodek u Př. Foto Jan Teimer Sportovní bál FK Brodek u Př. Foto Jan Teimer

Sportovní bál FK Brodek u Př. Foto Jan Teimer
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NE 1.4.2018 15:30 Mostkovice - Muži A
SO 7.4.2018 9:00 Kojetín-Kovalovice - Žáci st.
SO 7.4.2018 12:30 Dorost - Haňovice
SO 7.4.2018 15:30 Polkovice - Muži B
NE 8.4.2018 9:00 Přípravka ml. - Želatovice
NE 8.4.2018 11:00 Přípravka st. - Radslavice „B“
NE 8.4.2018 15:30 Muži A - Lipová
SO 14.4.2018 15:30 Plumlov - Muži A
SO 14.4.2018 15:30 Tovačov - Muži B
NE 15.4.2018 9:00 Přípravka ml. - Beňov
NE 15.4.2018 11:00 Přípravka st. - Želatovice
NE 15.4.2018 11:00 KMK Zubr Přerov - Žáci st.
NE 15.4.2018 15:30 Dub - Dorost
SO 21.4.2018 10:00 Dorost - Loštice
SO 21.4.2018 11:30 Čekyně - Přípravka ml.
SO 21.4.2018 13:30 Čekyně - Přípravka st.
SO 21.4.2018 16:00 Muži B - Vlkoš
NE 22.4.2018 13:00 Žáci st. - Lipník
NE 22.4.2018 16:00 Muži A - Bělotín
SO 28.4.2018 9:00 Přípravka st. - Troubky
NE 29.4.2018 9:00 Přípravka ml. - Pavlovice
NE 29.4.2018 10:00 Plumlov - Dorost
NE 29.4.2018 11:30 Kozlovice - Žáci st.
NE 29.4.2018 16:00 Muži A - Kostelec
ÚT 1.5.2018 13:30 Opatovice - Žáci st.
SO 5.5.2018 10:00 Újezdec - Přípravka ml.
SO 5.5.2018 10:00 Dorost - Kralice
SO 5.5.2018 14:00 Újezdec - Přípravka st.
NE 6.5.2018 13:30 Žáci st. - Tovačov
NE 6.5.2018 16:30 Protivanov - Muži A
SO 12.5.2018 10:00 Dorost - Bohuňovice
NE 13.5.2018 9:00 KMK Zubr Přerov - Přípravka st.
NE 13.5.2018 13:30 Žáci st. - Beňov
NE 13.5.2018 16:30 Muži A - Beňov
NE 13.5.2018 16:30 1.FCV Přerov C - Přípravka ml.
NE 20.5.2018 9:00 Přípravka ml. - 1.FCV Přerov A
NE 20.5.2018 10:00 Mikulovice - Dorost
NE 20.5.2018 11:00 Přípravka st. - H. Moštěnice
NE 20.5.2018 17:00 Čechovice - Muži A
SO 26.5.2018 10:00 Dorost - Hvozd
SO 26.5.2018 14:00 Kozlovice - Přípravka st.
NE 27.5.2018 9:00 Kozlovice B - Přípravka ml.
NE 27.5.2018 14:00 Žáci st. - Říkovice
NE 27.5.2018 17:00 Muži A - Kojetín - Kovalovice
SO 2.6.2018 13:30 Zábřeh B - Dorost
SO 2.6.2018 17:00 Určice - Muži A
NE 3.6.2018 9:00 Přípravka st. - Křenovice
NE 3.6.2018 11:00 Lověšice - Žáci st.
SO 9.6.2018 10:00 Dorost - Tovačov
SO 9.6.2018 11:00 Radslavice - Přípravka st.
NE 10.6.2018 14:00 Žáci st. - Kojetín - Kovalovice
NE 10.6.2018 17:00 Muži A - Němčice
NE 10.6.2018 17:00 Želatovice - Přípravka ml.
NE 17.6.2018 10:00 Opatovice - Muži A
NE 17.6.2018 15:15 Protivanov - Dorost

FK Brodek u Přerova
Jaro 2018

Další zápasy B po 21.4.
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Report z Pirátské Tvrze 

Vzhledem k tomu, že nás na 
podzim čekají komunální volby 
a členové a příznivci Pirátské 
strany mají zájem skládat kan-
didátky jak v Brodku u Přerova, 
tak v Majetíně, zabýváme se 
nyní hlavně přípravou programu 
a hledáním vhodných kandidátů, 
kteří by byli schopni tento pro-
gram ve svých obcích úspěšně 
plnit. 
První taková schůzka proběhla 
v prosinci v Majetíně a druhá 
pak 4. února v Brodku v restau-
raci 
U nádraží. Této schůze se zú-
častnil i pirátský místopředseda 
sněmovny Vojtěch Pikal, který 
předtím navštívil i vystoupení 
brodeckých ochotníků při veřej-

né obnovené generálce hry „Jak 
je důležité míti Filipa“. 
Společně jsme rovnou vydiskuto-
vali některé předpokládané pro-
gramové body - podpora spolků 
a dobrovolnických a volnoča-
sových aktivit v městysi, větší 
transparence a otevřenost úřadu, 
více demokracie a participace 
občanů v rozhodování, moderní 
přístup k problematice odpadů, 
vyhledávaní dotačních a inves-
tičních příležitostí, dlouhodobě 
vyrovnaný rozpočet, a další. Vy-
zýváme tak všechny, kteří sdílejí 
náš pohled na možnou budouc-
nost Brodku ať se zapojí ať už 
aktivně, či formou nápadu nebo 
myšlenky, co by bylo potřeba 
změnit nebo zlepšit v městysi.

Zájemci o kandidaturu za 
Piráty v Brodku mě mů-
žou kontaktovat na emailu  
Radek.Vojtek@pirati.cz.
Další aktivity, které máme v plá-
nu pro letošní rok již budou spo-
lečné pro celé místní sdružení. 
Kromě tradičního festivalu Kyta-
ry in Majetín, který se letos usku-
teční v sobotu 25. srpna v nově 
zrekonstruovaném areálu za 
saunou, podporujeme i další kul-
turní akce v regionu, jako např. 
festival Babí léto v Kokorách, 
dvoudenní OAK fest v Dubu 
nad Moravou - Bolelouci, kde 
zahraje např. legendární skupina 
Vltava. Někteří naši členové jsou 
rovněž aktivně zapojení do fun-
gování Filmového klubu Brodek, 

který je příjemným zpestřením 
kulturního života v městysi. 
Také bychom během roku rádi 
zorganizovali nějaké sportovní 
turnaje, a to především v tenise, 
nohejbale a volejbale. Ostatně 
o všech akcích i přípravách na 
komunální volby se dozvíte na 
našich informačních kanálech 
- pirátském internetovém fóru, 
webové stránce tvrz.pirati.cz 
a facebookové stránce facebook.
com/PiratskaTvrz. 

 

Radek Vojtek 
1. místopředseda  
MS Pirátská Tvrz

PDHT Luková
Skončila nám zimní pauza, 
kterou jsme vyplnili přípravou 
v hale a začíná jarní část bojů ve 
3. PLMK. První jarní zápas ode-
hrajeme v první dubnový den na 

našem domácím hřišti v Lukové 
proti Želatovicím. Zveme všech-
ny fanoušky a příznivce týmu 
na naše domácí zápasy, kterých 
bude toto jaro mnohem více než 

obvykle a to z důvodu, že na pod-
zim proběhla rekonstrukce hřiště.
Další informace jako tabul-
ku střelců, foto, reporty, vý-
sledky zápasů a spoustu 

dalšího najdete na faceboo-
kovém profilu PDHT Luková  
www.facebook.com/PDHTLukova.

Radek Vojtek
PDHT Luková
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KINO
Kino v Brodku u Přerova pro-
mítalo v březnu předpremiéru 
českého filmu Kluci z hor.
Filmového promítání se zúčast-

nil čestný host, tvůrce filmu, 
režisér a herec pan Tomáš Mag-
nusek, který po skončení filmu 
živě besedoval s diváky. 

Film Kluci z hor s besedou. Foto JanTeimer

Film Kluci z hor s besedou. Foto Jan Teimer.
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T.J. SOKOL Brodek u Přerova 

                      pořádá pro děti 

                   14.4.2018 

ODPOLEDNE V POHYBU 

za pěkného počasí na hřišti 

za nepříznivého počasí v sokolovně 

stolní tenis, hry s míčem, švihadly .... 

soutěže 

vstupné dobrovolné 

 
 

 

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI 
START:   v neděli 27. května 2018 

ASFALTOVÁ CESTA KOLEM BRODĚNKY     
DO KLEŠTINKA (u zahrady s kozami)  

ČAS:     od 14,00 do 15,00 hodin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLNĚNÍ ÚKOLŮ NA TRASE 
(u mladších dětí doporučujeme doprovod dospělých) 
CÍL:     U MAJETÍNSKÉHO MOSTU-kartičku se 
    splněnými úkoly možno směnit za odměnu  

v Medvědářském stánku. 
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Pro chvilku oddechu
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Přišlo jaro

Jaro přišlo. Foto Jan TeimerJaro přišlo. Foto Jan Teimer

Jaro přišlo. Foto Jan TeimerJaro přišlo. Foto Jan Teimer


