
Brodecký 
zpravodaj
Občasník vydává městys Brodek u Přerova 1/2019

Z OBSAHU ČÍSLA:

Očima starosty  ....................................................................1
Co pro letošní rok rada a zastupitelstvo městyse připravuje? .. 3
Jubilanti .............................................................................7
Pozvánka na jubilejní 10. ročník Den s Integrovaným 
záchranným systémem ........................................................7
Mateřská škola ....................................................................8
Junák ................................................................................ 10
Pohádková noc – knihovna ................................................. 10
Senioři .............................................................................. 11
Report z Pirátské Tvrze ....................................................... 12
Rybáři ............................................................................... 12
FK Brodek u Přerova ........................................................... 13
PDHT Luková ..................................................................... 14
Šlágry ze šlágru v místním kině........................................... 15

Očima starosty
Milí občané Brodku a Lukové,
několik málo vět do prvního čís-
la zpravodaje v letošním roce za-
čínám psát v čase masopustním.  
Jarní slunce nás začíná ohřívat 
svými paprsky a do Velikonoc je 
letos ještě hodně daleko. Počasí 
je jako na dubnové houpačce, 
jednou na svetřík a podruhé na 

bundu a čepici.
Pár snímky bych přiblížil le-
tošní masopustní průvod, jehož 
masky byly nápadité a někte-
ré velmi aktuální. Poděkování 
patří Medvědářské společnosti 
Brodek u Přerova a především 
všem maskám a hudebnímu do-
provodu.
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Milí občané Brodku a Lukové, 

několik málo vět do prvního čísla zpravodaje v letošním roce začínám psát v čase masopustním.  Jarní 
slunce nás začíná ohřívat svými paprsky a do Velikonoc je letos ještě hodně daleko. Počasí je jako na 
dubnové houpačce, jednou na svetřík a podruhé na bundu a čepici. 

Pár snímky bych přiblížil letošní masopustní průvod, jehož masky byly nápadité a některé velmi 
aktuální. Poděkování patří Medvědářské společnosti Brodek u Přerova a především všem maskám a 
hudebnímu doprovodu. 

 

 

  

  

 

Co pro letošní rok rada a zastupitelstvo městyse připravuje? 

Osvětlení cyklostezky mezi Brodkem a Lukovou bylo odborně projektováno firmou ELPEV v březnu 
roku 2017. Projektovaná svítidla osazená LED diodami s pětistupňovou regulací koncentrovaného 
svitu tam, kde je třeba, zohledňují vlastnosti nízkoenergetické i světelně smogové. Stavebním úřadem 
v Přerově byla stavba povolena v červenci 2018. Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele, kterého 
rada jakožto komise vybere z předložených nabídek a doporučí zastupitelstvu ke schválení. Vlastní 
realizace by měla být hotova do konce letošního roku.  
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Co pro letošní rok rada a zastupitelstvo 
městyse připravuje?

Osvětlení cyklostezky mezi 
Brodkem a Lukovou bylo od-
borně projektováno firmou EL-
PEV v březnu roku 2017. Pro-
jektovaná svítidla osazená LED 

diodami s pětistupňovou regula-
cí koncentrovaného svitu tam, 
kde je třeba, zohledňují vlast-
nosti nízkoenergetické i světel-
ně smogové. Stavebním úřadem 

v Přerově byla stavba povolena 
v červenci 2018. Nyní probíhá 
výběrové řízení na dodavatele, 
kterého rada jakožto komise 
vybere z předložených nabídek 

a doporučí zastupitelstvu ke 
schválení. Vlastní realizace by 
měla být hotova do konce letoš-
ního roku. 

 

 

Co pro letošní rok rada a zastupitelstvo městyse připravuje? 

Osvětlení cyklostezky mezi Brodkem a Lukovou bylo odborně projektováno firmou ELPEV v březnu 
roku 2017. Projektovaná svítidla osazená LED diodami s pětistupňovou regulací koncentrovaného 
svitu tam, kde je třeba, zohledňují vlastnosti nízkoenergetické i světelně smogové. Stavebním úřadem 
v Přerově byla stavba povolena v červenci 2018. Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele, kterého 
rada jakožto komise vybere z předložených nabídek a doporučí zastupitelstvu ke schválení. Vlastní 
realizace by měla být hotova do konce letošního roku.  

 

Oprava místní komunikace ul. Palackého v úseku, kterému se pře-
zdívá „závist“ (náklady cca 500 tis.).

Oprava místní komunikace ul. Palackého v úseku, kterému se přezdívá „závist“ (náklady cca 500 tis.). 

 

Oprava fasády budovy Úřadu městyse včetně modernizace osvětlení a hospodaření s dešťovou vodou 
(náklady cca 1,7mil.). 
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Oprava fasády budovy Úřadu městyse včetně modernizace osvětlení a hospodaření s dešťovou vodou (náklady cca 1,7mil.).
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Oprava kříže na křižovatce ulic Majetínská a Tyršova (ná-
klady cca 120 tis.).
Oprava kříže na křižovatce ulic Majetínská a Tyršova (náklady cca 120 tis.). 

 

Vybudování odpočinkových míst na sídlišti Svobody a v Kleštinku (náklady cca 600 tis.). 

 

 

Na výše uvedené čtyři akce byly podány žádosti o dotační podporu na Ministerstvo pro místní rozvoj. 
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Oprava kříže na křižovatce ulic Majetínská a Tyršova (náklady cca 120 tis.). 

 

Vybudování odpočinkových míst na sídlišti Svobody a v Kleštinku (náklady cca 600 tis.). 

 

 

Na výše uvedené čtyři akce byly podány žádosti o dotační podporu na Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Vybudování odpočinkových míst na sídlišti Svobody a v Kleštinku (nákla-
dy cca 600 tis.).
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Na výše uvedené čtyři akce byly 
podány žádosti o dotační pod-
poru na Ministerstvo pro místní 
rozvoj.
Vybudování nového sběrného 
dvora v hale u železniční tra-
ti na sídlišti Svobody. Projekt 
je stavebně povolen stavebním 

úřadem a s realizací se počítá 
v roce 2020. Na přebudování 
a technologické vybavení byla 
podána žádost na Státní fond 
životního prostředí a celkové 
náklady jsou rozpočtovány cca 
na 3 mil. 

Rada ve spolupráci s našimi ha-
siči a Hasičským záchranným 
sborem Olomouckého kraje 
připravuje nákup nové hasič-
ské cisterny.  Dotační podporu 

máme přislíbenou z Olomouc-
kého kraje (300 tis.) a garanč-
ního fondu Ministerstva vnitra 
( 2,5 mil.).

Vybudování nového sběrného dvora v hale u železniční trati na sídlišti Svobody. Projekt je stavebně 
povolen stavebním úřadem a s realizací se počítá v roce 2020. Na přebudování a technologické 
vybavení byla podána žádost na Státní fond životního prostředí a celkové náklady jsou rozpočtovány 
cca na 3 mil.  

 

Rada ve spolupráci s našimi hasiči a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje připravuje 
nákup nové hasičské cisterny.  Dotační podporu máme přislíbenou z Olomouckého kraje (300 tis.) a 
garančního fondu Ministerstva vnitra ( 2,5 mil.). 

 

Vybudování nového sběrného dvora v hale u železniční trati na sídlišti Svobody. Projekt je stavebně 
povolen stavebním úřadem a s realizací se počítá v roce 2020. Na přebudování a technologické 
vybavení byla podána žádost na Státní fond životního prostředí a celkové náklady jsou rozpočtovány 
cca na 3 mil.  

 

Rada ve spolupráci s našimi hasiči a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje připravuje 
nákup nové hasičské cisterny.  Dotační podporu máme přislíbenou z Olomouckého kraje (300 tis.) a 
garančního fondu Ministerstva vnitra ( 2,5 mil.). 

 

Při letošním výběru místních 
poplatků jste měli možnost si 
vyzvednout popelnice na třídění 
odpadů, jejichž svoz bude za-
hájen od dubna letošního roku. 

Tento projekt byl připravován 
a dotačně podpořen částkou 1,4 
mil. Státním fondem životního 
prostředí. 

Hnědá popelnice - co do ní dávat: BIO opad by měl zahrnovat trá-
vu, listí, větvičky, slupky brambor, shnilá jablka a podobně. Co ne-
patří do této popelnice -  živočišné zbytky jídla (kosti, maso) 
Žlutá popelnice  -  co do ní dávat: plasty
Modrá popelnice - co do ní dávat: papír

Při letošním výběru místních poplatků jste měli možnost si vyzvednout popelnice na třídění odpadů, 
jejichž svoz bude zahájen od dubna letošního roku. Tento projekt byl připravován a dotačně 
podpořen částkou 1,4 mil. Státním fondem životního prostředí.  

Hnědá popelnice - co do ní dávat: BIO opad by měl zahrnovat trávu, listí, větvičky, slupky brambor, 
shnilá jablka a podobně. Co nepatří do této popelnice -  živočišné zbytky jídla (kosti, maso)  

Žlutá popelnice  -  co do ní dávat: plasty 

Modrá popelnice - co do ní dávat: papír 

 

Černá popelnice na směsný komunální odpad (SKO) stále zůstává, ale pokud budeme domácí odpad 
zodpovědně třídit, bude přistoupeno ke snížení četnosti vývozu (např. jedenkrát za měsíc). Svozové 
dopravní náklady narůstají výrazně a udržení výše poplatku za svoz a likvidaci pro občana na 
přijatelné úrovni bude záležet na přístupu nás všech. Skládkování tohoto druhu odpadu podle 
platného zákona o odpadech bude ukončeno v roce 2024. Ukládka obsahu černé popelnice je 
nejdražší položkou v systému svozu a likvidace odpadů v rámci obce. Cena za jednu tunu se pohybuje 
kolem pětiset korun.  Ceny za skládkování a svoz stále stoupají a v blízké budoucnosti by tento druh 
odpadu měl být co nejmenší. 

Sběrná hnízda, která jsou v současnosti v obci rozmístěna, zůstanou zachována, budou nadále sloužit 
ke sběru a třídění odpadu, a to především pro občany, kteří bydlí v bytech. Využívat je ale 
samozřejmě mohou i občané z rodinných domů a živnostníci, kteří mají smlouvu s obcí na likvidaci 
odpadů. 

Chtěl bych požádat občany Brodku i Lukové o pozornost a pospolitou součinnost při obraně proti 
páchání nepravostí v obci, jako jsou nastříkané grafity na fasádách, nepovolené skládky na území 
našeho katastru nebo krádeží PHM z odstavených vozidel. 

 

Černá popelnice na směsný ko-
munální odpad (SKO) stále zů-
stává, ale pokud budeme domácí 
odpad zodpovědně třídit, bude 
přistoupeno ke snížení četnosti 
vývozu (např. jedenkrát za mě-
síc). Svozové dopravní náklady 
narůstají výrazně a udržení výše 
poplatku za svoz a likvidaci pro 
občana na přijatelné úrovni bude 
záležet na přístupu nás všech. 

Skládkování tohoto druhu odpa-
du podle platného zákona o od-
padech bude ukončeno v roce 
2024. Ukládka obsahu černé 
popelnice je nejdražší položkou 
v systému svozu a likvidace od-
padů v rámci obce. Cena za jed-
nu tunu se pohybuje kolem pěti-
set korun.  Ceny za skládkování 
a svoz stále stoupají a v blízké 
budoucnosti by tento druh odpa-

du měl být co nejmenší.
Sběrná hnízda, která jsou v sou-
časnosti v obci rozmístěna, zů-
stanou zachována, budou nadále 
sloužit ke sběru a třídění odpa-
du, a to především pro občany, 
kteří bydlí v bytech. Využívat je 
ale samozřejmě mohou i občané 
z rodinných domů a živnostníci, 
kteří mají smlouvu s obcí na li-

kvidaci odpadů.
Chtěl bych požádat občany 
Brodku i Lukové o pozornost 
a pospolitou součinnost při 
obraně proti páchání nepravos-
tí v obci, jako jsou nastříkané 
graffiti na fasádách, nepovolené 
skládky na území našeho katast-
ru nebo krádeží PHM z odstave-
ných vozidel.

 

 

 

S pomalu přicházejícím jarem mi dovolte, abych Vám popřál pěkné prožití velikonočních svátků a 
mnoho krásných dnů prosvícených sluncem. 

 

 

 

Ing. Roman Zbožínek, starosta 

 

 

 

 

S pomalu přicházejícím jarem mi dovolte, abych Vám popřál pěkné prožití velikonočních svátků a 
mnoho krásných dnů prosvícených sluncem. 

 

 

 

Ing. Roman Zbožínek, starosta 
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Narodili se v roce 2018

Opustili nás v roce 2018
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mnoho krásných dnů prosvícených sluncem. 

 

 

 

Ing. Roman Zbožínek, starosta 

 

 

 

 

S pomalu přicházejícím jarem mi dovolte, abych Vám popřál pěkné prožití velikonočních svátků a 
mnoho krásných dnů prosvícených sluncem. 

 

 

 

Ing. Roman Zbožínek, starosta 

 

S pomalu přicházejícím jarem mi dovolte, abych Vám popřál pěkné prožití velikonočních svátků a mnoho krásných dnů prosvícených 
sluncem.

Ing. Roman Zbožínek, starosta

Celkový stav obyvatel k 31. 12. 2018 – 1 920
Brodek u Přerova - 1 743 
Luková  -    177 

Vitoslavský Samuel
Feichtingerová Ella 
Samek Viliam 
Jurčová Vendula
Nytra Damián
Jančík Aleš
Doležel Jáchym

Majer Patrik
Krček Albert
Kosková Elena
Krčilová Meda
Horáková Viktorie
Nechvátal Vojtěch
Hůlková Barbora

Fojtík Ondřej
Přikryl Tomáš
Píšová Zuzana
Hrušková Natálie
Římská Mia
Wolf Lukáš
Dvořáková Ilona

Celkový stav obyvatel k 31. 12. 2018 – 1 920

Brodek u Přerova - 1 743
Luková - 177

Narodili se v roce 2018

Vitoslavský Samuel Majer Patrik Fojtík Ondřej
Feichtingerová Ella Krček Albert Přikryl Tomáš
Samek Viliam Kosková Elena Píšová Zuzana
Jurčová Vendula
Nytra Damián
Jančík Aleš
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Nechvátal Vojtěch
Hůlková Barbora

Hrušková Natálie
Římská Mia
Wolf Lukáš
Dvořáková Ilona

Opustili nás v roce 2018

Sedlařík Jindřich Novotná Marie Hanzlík Pavel
Vysloužil Josef Koldová Jana Sedláček Antonín
Plaskurová Vlasta Pančocha Antonín Dvořák Vladimír
Miler Vlastimil Chorý Stanislav
Uhlířová Anna Hlavinka Jan
Lanč Ladislav
Dytrych Miroslav

Moudrý Miroslav
Vícha Bohuslav

Vránová Ludmila Mikulíková Růžena
Kohoutková Jana
Řezníček Jaroslav

Horák Milan
Sedláček Zdeněk
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Sedlařík Jindřich
Vysloužil Josef
Plaskurová Vlasta
Miler Vlastimil
Uhlířová Anna 
Lanč Ladislav
Dytrych Miroslav

Novotná Marie
Koldová Jana
Pančocha Antonín
Chorý Stanislav

Vránová Ludmila
Kohoutková Jana
Řezníček Jaroslav

Hlavinka Jan
Moudrý Miroslav
Vícha Bohuslav
Mikulíková Růžena
Horák Milan
Sedláček Zdeněk
Hanzlík Pavel

Sedláček Antonín
Dvořák Vladimír
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Jubilanti- 27. listopad 2018 – 15. březen 2019
70 let
Josef  Drtil   
Karel Vondrák   
Vladimír Seidler   
Věra Seidlerová   
Alena Sasáková   
Karel Krejčiřík 

75 let
Jana Jehlářová

80 let
Vladislav Knoflíček
Marie Horáková

85 let
Antonín Hlobil
Tomáš Čechák

90 let
Josef Čechák

91 let
Dobroslava Čechová

92 let
Marie Chytilová
Vlasta Sehnalová

Pozvánka na jubilejní 10. ročník 

Den s Integrovaným záchranným systémem
Dne 27. 4. 2019 se uskuteční již  
10. 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: 
Policie ČR Přerov, Městská po-
licie Přerov, Městská policie 
Olomouc, Vojenská policie Olo-
mouc, Armáda ČR, Zdravotní 

záchranná služba Olomoucké-
ho kraje, Hasičský záchranný 
sbor Olomouckého kraje, SDH 
Brodek u Přerova.
Dále se zúčastní:  BESIP a Res-  
cue Olomouc - český mantrai-
ling tým.
Můžete se tedy těšit na: vyba-
vení vojáků, ukázky bojové-
ho umění MUSADO, statické 
ukázky vozidla Land Rover 

110 MA2, statické a dynamické 
ukázky Vojenské policie Olo-
mouc a Policie ČR Územní od-
bor Přerov, ukázky výcviku psů, 
svezení v bojovém vozidle OT, 
chůzi s opileckými brýlemi, si-
mulátor nárazu a simulátor pře-
vrácení se v automobilu, ukázky 
hasičů a zdravotnické záchranné 
služby, statické ukázky vojen-
ského vrtulníku Mi 171 a ukáz-

ky Rescue Olomouc.
Opět nebude chybět kulturní 
program: vystoupení Wushu 
Olomouc – čínské bojové umě-
ní, taneční školy LOLA’S Dance 
Olomouc, malování na obličej, 
skákací hrad, dětské dopravní 
hřiště a další atrakce. 
Pro děti bude při vstupu na akci 
připraven malý dárek.

Pozvánka na jubilejní 10. ročník 

Den s Integrovaným záchranným systémem

Dne 27. 4. 2019 se uskuteční již 10. 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 : Policie ČR Přerov, Městská policie Přerov, Městská policie 
Olomouc, Vojenská policie Olomouc, Armáda ČR, Zdravotní záchranná služba Olomouckého 
kraje, Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, SDH Brodek u Přerova.
Dále se zúčastní:  BESIP a Rescue Olomouc - český mantrailing tým.
Můžete se tedy těšit na: vybavení vojáků, ukázky bojového umění MUSADO, statické ukázky
vozidla Land Rower 110 MA2, statické a dynamické ukázky Vojenské policie Olomouc a Policie 
ČR Územní odbor Přerov, ukázky výcviku psů, svezení v bojovém vozidle OT, chůzi s opileckými 
brýlemi, stimulátor nárazu a stimulátor převrácení se v automobilu, ukázky hasičů a zdravotnické 
záchranné služby, statické ukázky vojenského vrtulníku Mi 171 a ukázky Rescue Olomouc.
Opět nebude chybět kulturní program: vystoupení Wushu Olomouc – čínské bojové umění, taneční 
školy LOLA’S Dance Olomouc, malování na obličej, skákací hrad, dětské dopravní hřiště a další 
atrakce.
Pro děti bude při vstupu na akci připraven malý dárek.
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Předjaří v mateřské škole
Vánoce jsou už vzpomínkou 
a s přicházejícím jarem může-
me pomalu rekapitulovat i celou 
uplynulou zimu. Příroda nám 
darovala pěkné dny se sněhovou 
nadílkou a mrazem. Díky tomu 
jsme mohli realizovat některé 
badatelské aktivity a land-artové 
tvoření se sněhem a ledem. Tyto 
činnosti mají u dětí vždy velký 
úspěch. A protože dlouhé a tem-
né dny jsou jako stvořené pro 
divadelní představení, navštívilo 
nás loutkové Divadlo Rolničky 
s pohádkou „Krtek a myška“. 
Do března jsme vstoupili maso-

pustním týdnem, který v jednot-
livých třídách proběhl na téma 
„Přijel k nám cirkus“. Vrcholem 
byl velkolepý karneval s klau-
nem 
Tůdle-nůdle z brněnského di-
vadla Facka. Třída školáků si 
připravila pro seniory pohádku 
„Perníková chaloupka“, kterou 
děti zahrály na obecním úřadě.
V nejbližších dnech a týdnech 
nás čeká vítání jara a příprava 
na Velikonoce. Dále plánujeme 
zápis dětí a výstavu, na které se 
třeba potkáme .

Mgr. Jiří Filipi, Th. D.

 

ZÁPIS  DĚTÍ 

do Mateřské školy v Brodku u Přerova 
pro školní rok 2019/2020 

se bude konat 14. KVĚTNA  2019  od 13.00 do 16.00 hodin  

 V MATEŘSKÉ ŠKOLE, TYRŠOVA 217, BRODEK U PŘEROVA. 

 

Ve dnech 29. a 30. dubna 2019 v době od 13.00 do 16.00 hodin si v mateřské škole vyzvedněte 
žádost o přijetí a evidenční list na potvrzení povinného očkování od dětského lékaře. Tyto listiny 
přineste k zápisu. S sebou je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného 
zástupce.  

 

Ředitelka Mateřské školy v Brodku u Přerova stanovuje pro přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole tato kritéria: 
 
- Přednostně jsou přijímány děti, které nejpozději do 31. 8. 2019 dovrší 5 let. 
- Děti, které nejpozději 31. 8. 2019 dovrší 3 roky. 
- Děti s trvalým pobytem v Brodku u Přerova. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRODEK U PŘEROVA, OKRES PŘEROV
Majetínská 275, 751 03 Brodek u Přerova

Zve rodiče a děti na 

ZÁPIS
žáků do I. třídy,

který se bude konat v budově 1. stupně ZŠ
dne 1. dubna 2019 od 12 do 16 hodin.

     Zápis bude organizován jako rozhovor učitelů s dítětem.
V průběhu setkání s Vaším dítětem se zaměříme na jeho
motivování pro školní docházku a orientační posouzení školní 
připravenosti.
     Současně si budete moci prohlédnout budovu prvního 
stupně, vybavení tříd. Doprovázet Vás a děti budou pohádkové 
bytosti. Chceme, aby zápis do I. třídy byl pro Vás i děti 
příjemným zážitkem.
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POHÁDKOVÁ NOC  
     

PRO  MALÉ ČTENÁŘE   1. STUPNĚ  ZŠ 

HOSTOVAT BUDE DIVADLO 

KAŠPÁRKOVA ŘÍŠE S POHÁDKOU
„O PEJSKOVI A KOČIČCE“

Pátek  5. 4. 2019  od  18.00 hod

   Sobota 6. 4. 2019 do   8.00 hod

Přihlásit se mohou registrovaní čtenáři do 10 let

   ve škole nebo v knihovně.

Pořádá:

   MASARYKOVA KNIHOVNA BRODEK U PŘEROVA

JUNÁK-český skaut,

středisko Táborníci Brodek 
u Přerova, z.s.

NEJDEK 50 let

1969 - 2019
Vážení spoluobčané, skauti, bývalí pionýři, zkrátka všichni, které spojil tábor v Nejdku.
V letošním roce oslavíme 50 let od založení táborové základny v Nejdku u Bělotína a rádi bychom vás pozvali na vzpomínkový víkend.

Kdy: 23. 8. - 25. 8. 2019 (pokud máte čas, třeba jen 10 minut, rádi vás uvidíme)

Kde: kde jinde než v Nejdku

Kdo: pokud možno všichni

Program: pátek - příjezd, táborák, opékání, kytara…
                  sobota - procházka, sport, fotky, promítání, povídání…
                                  (zkuste se zamyslet a podávejte návrhy)
                  neděle – bourání tábora (snad nás bude dost a stihneme to)

Jídlo: pátek -  vlastní, sobota – neděle -  něco uvaříme (kdo umí vařit, pomůže)

Cena: 200,- Kč na nákup potravin

Pro zajištění kapacity a nákup potravin je třeba potvrzení účasti. 
Pište na: pavlina.prochazkova@skaut.cz
Volejte:  Pavlína Procházková – 777 698 386
Na shledanou na táboře se těší skauti střediska Táborníci Brodek u Přerova.

Více info na brodek.skauting.cz
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 Činnost Klubu seniorů v roce 2019
První schůzka v tomto roce se 
uskutečnila 7. března 2019.  
Členové byli seznámeni s čin-
ností klubu a programem na 
celý rok. Při sestavování plánu 
bylo přihlédnuto k návrhům 
členů. V letošním roce budou 
zajištěny zájezdy do Zlína, Víd-
ně, Kroměříže a Dvora Králové. 
Na podzim nás čeká divadelní 
představení. Dle nabídky bude 
program doplňován o zajímavé 
akce nebo besedy. 
• První zájezd se uskuteční již 
26. 3. 2019. Cílem bude měs-
to Zlín. Navštívíme obuvnické 
muzeum a známé zlínské fil-
mové ateliéry. Odjezd v 8.30 od 
úřadu městyse, v 8.35 z Lukové 
- ze zastávky ve směru Přerov.

• Následovat bude 2. 5. 2019 
návštěva zahrádkářské výsta-
vy Floria Kroměříž. Námětem 
je letos Květinový zvěrokruh. 
Aranžéři budou tvořit před oči-
ma návštěvníků na téma „Čtve-
ro ročních období“. Od 11.00 do 
14.00 vystoupí známé duo Eva 
a Vašek. Zájemci z řad seniorů 
se mohou ještě přihlásit. Fi-
nanční úhrada zájezdu je do 12. 
dubna 2019 na úřadu městyse 
(70 Kč autobus + 80 Kč,- vstup-
né). Odjezd v 8.15 od úřadu 
městyse, v 8.20 hod. z Lukové 
- ze zastávky ve směru Přerov.
• 14. 5. 2019 navštívíme Vídeň 
(psali jsme již v minulém čísle). 
Odjezd bude včas upřesněn.

• Dle zájmu členů máme v plánu 
navštívit také letní výstavu Flo-
ria Kroměříž, a to v termínu 9. 
8. 2019, nebo podzimní výsta-
vu 11. 10. 2019 zaměřenou na 
téma „Dušičky“. Zájemci o tyto 
zájezdy se mohou přihlásit na 
úřadu městyse, Ing. Fojtíková – 
přihlášky do konce května 2019.
• Na podzim nás čeká 10. 9. 
2019 zájezd do ZOO ve Dvoře 
Králové. Finanční úhrada zájez-
du do 26. srpna 2019. Cena zá-
jezdu i odjezd bude upřesněn ve 
vývěsce úřadu městyse v měsíci 
srpnu.
• V říjnu navštívíme divadelní 
představení v Olomouci. Při-
hlášky na divadelní představení 

rovněž na úřadu městyse, Ing. 
Fojtíková - do 31. března 2019

Závěrem chceme poděkovat 
zastupitelům městyse Brodek 
u Přerova, zejména pak panu 
starostovi Ing. R. Zbožínkovi 
a paní místostarostce M. Omel-
kové, za zájem o starší spoluob-
čany a podporu činnosti klubu 
seniorů.
Dotace poskytnutá městysem 
umožňuje seniorům cestovat za 
novými zážitky.

Za Klub seniorů

Mgr. Eva Sopčáková

Členská schůze seniorů 7. 3. 2019
Za krásného jarního a slunečného 
dne se uskutečnila členská schůze 
Klubu seniorů. Přítomné přivíta-
la předsedkyně paní Dohnalová. 
Starosta městyse pan ing. Zbo-
žínek popřál všem přítomným 

seniorkám k MDŽ a předal jim 
kytičku. Dále seznámil přítomné 
s akcemi městyse na rok 2019 
a současně odpověděl na vznese-
né dotazy a připomínky.
Schůze byla zpestřena hezkým 

vystoupením dětí mateřské školy 
s pohádkou Perníková chaloupka.
Předsedkyně klubu poté se-
známila seniory s akcemi na 
rok 2019, které budou spočívat 
nejenom v zájezdech, ale v pří-

padě zájmu se uskuteční i akce 
jako je kurz nepečeného cukroví 
a zdobení perníčků .
Nezbývá, než popřát hezké pro-
žití všech plánovaných akcí. 

P. V.
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Report z Pirátské Tvrze
Dne 3. března se uskutečnila 
další z veřejných schůzí našeho 
sdružení, na které se probíraly
jak situace v zastupitelstvech 
v Brodku u Přerova a Majetíně, 
tak aktivity našeho sdružení plá-
nované na tento rok.
V Brodku se Pirátům podařilo 
zabránit zrušení sportovně-kul-
turní komise a do jejího čela
se postavila naše zastupitelka 
Pavlína Procházková, dalším čle-
nem je pak Radek Vojtek.
Dříve nefunkční komise nyní 
pracuje podstatně lépe a daří se jí 
lépe koordinovat akce v Brodku,
výrazně se zlepšila i informova-
nost, funkčnost a efektivita na 
webových stránkách městyse 
(mj. aktivní kalendář akcí, ozná-
mení o uzávěrkách zpravodaje, 
záznamy hlášení rozhlasu, atd.).
Piráti prosadili zřízení redakční 
rady, která je běžnou součástí 
zkvalitňování procesu vydávání 
zpravodaje po stránce obsahové, 
vizuální a technické. Redakční 
rada úspěšně plní svou funkci ve 
spoustě dalších obcích, městech  
a v celém širokém okolí.
Dále se v Brodku řeší problé-
my jako je doprava, parkování, 
osvětlení stezky do Lukové. 
Piráti budou prosazovat použití 

moderního řešení tak, aby bylo 
energeticky úsporné, ekologic-
ké a aby výrazně nezvyšovalo 
světelný smog v oblasti s při-
hlédnutím k nedaleko stojící 
hvězdárně.
V Majetíně se oba naši pirátští 
zastupitelé již zapojili a jsou ak-
tivní i ve výborech a komisích. 
Většina hlasování na zastupi-
telstvu je konsensuální, a tak 
členská základna Pirátské Tvrze 
doporučuje, abychom navrhli 
alespoň několik drobných zlep-
šováků, jako je zveřejňování 
zápisů
ze zasedání na internetu nebo 
přímý odkaz na transparentní 
účet přímo na obecních webo-
vých stránkách. Toto navrhne-
me hned na následujícím zase-
dání zastupitelstva.
Ve stavební komisi prosazuje-
me, aby na budově plánovaného 
komunitního centra byly použi-
ty repliky prvků původní výzdo-
by z Lovečkova statku.
Následně se Piráti zabývali 
vlastními dobrovolnickými ak-
tivitami pro rok 2019.
Letos se opět pustíme do organi-
zace tenisové školy pro děti pod 
vedením našeho člena Adama 
Slaměníka.

Školení a zkoušky nových rybářů ČRS z.s.
Dne 3. 3. 2019 se uskutečni-
lo v prostorách úřadu Městy-
se Brodek u Přerova školení 
a zkoušky nových rybářů.
Akce se zúčastnilo celkem 7 

nových adeptů. Školení pro-
vedli členové naší MO  pan 
Kratochvíl  a  pan Vít.
Tříčlennou zkušební komisi pak 
tvořili členové výboru a dozor-

čí komise pánové Talaš, Krato-
chvíl a Dohnal.
Školení bylo ukončeno písem-
nými testy a ústními pohovory. 
Všichni adepti Petrova cechu 

zvládli zkoušky s úspěchem 
a obdrželi příslušné osvědčení 
pro pořízení rybářského lístku.
Celá akce je zdokumentovaná 
na přiložených fotografiích.

Foto a text: Petr Vít

P. V.

V květnu chceme uspořádat 
další ročník hudebního festiva-
lu VyOsení (festival svobodné 
hudby,
bez poplatků OSA). Tato akce je 
současně podporou kampaně Pi-
rátů do eurovoleb. Více informa-
cí a aktuality k akci naleznete na 
našich informačních kanálech.
V rámci hodových oslav v Ma-
jetíně pak v neděli 7. 7. uspořá-
dáme turnaj v tenisové čtyřhře.
Dále proběhne pirátský nohej-
balový turnaj, který se bude 
konat stejně jako loni na kon-
ci letních prázdnin. Ten bude 
předcházet večernímu tradiční-
mu festivalu KYTARY IN MA-
JETÍN, na němž zahrají rockové 
kapely i taneční DJ.
Už nyní můžeme potvrdit, že 
se nám pro hlavní podium po-
dařilo získat kapelu THE OFF-
SPRING revival - Dexterovi děti 
z Brna, která tak naživo zahraje 
hity jako např. Pretty Fly (for 
a white guy) nebo Why Don´t 
you get a job. Další potvrzenou 
kapelou je regionální uskupení 
We Are Here a předpokládáme, 
že se opět předvedou i místní 
Session.
Nohejbalový turnaj i festival se 
uskuteční v sobotu 31. srpna 

a jak se bude akce blížit, budou 
přibývat i informace.
Nadále podporujeme aktivity 
Filmového klubu Brodek, a pro-
tože jsme se v poslední době 
potýkali
s různými technickými problémy, 
je na místě poděkovat městysu 
Brodek za pořízení nového pře-
hrávače. Budeme tak moct přispí-
vat kulturnímu životu v Brodku 
a okolí ještě o něco kvalitněji.
Pokračujeme také v tradici po-
řádání turnajů v dovednostní ka-
retní hře Poker texas Hold´em.
V uplynulém Vánočním termínu 
zvítězil Jiří Mařák a v Novoroč-
ním Marek Prášil.
Dalšího vítěze se dozvíme ve-
čer v pátek 5. 4., zápis bude od 
18:00 v majetínské hospůdce 
Domeček.
O všech akcích a činnostech se 
dozvíte na našich informačních 
kanálech - pirátském interneto-
vém fóru, webové stránce tvrz.
pirati.cz a facebookové stránce 
facebook.com/PiratskaTvrz.
Závěrem bychom rádi popřáli 
všem veselé Velikonoce!

Radek Vojtek
Místopředseda MS Pirátská Tvrz

a kolektiv Pirátské Tvrze
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FK BRODEK U PŘEROVA
Vážení fotbaloví přátelé, 
máme za sebou zimní pří-
pravu na novou jarní sezónu 
2018/2019. Z pohledu mate-
riálního se dá hodnotit velmi 
pozitivně. Podařilo se nám za-
zimovat hrací plochu v téměř 
neporušeném stavu a podle 
plánu opravit střechu nad šat-
nami a klubovnou. Vše jsme 
tedy stihli před první sněhovou 
nadílkou. 
Přes vánoční svátky jsme měli 
dostatek času si odpočinout 
a připravit fotbalový ples a dět-
ské šibřinky. Obě akce se vyda-
řily a odměnou nám byl plný 
parket tanečních kreací fotbalo-
vých fanoušků a rozzářené tváře 
dětí při plnění různých úkolů. 

Velké poděkování patří opět 
Evě Malendové a jejímu týmu 
za celou organizaci dětského 
karnevalu.
Zimní příprava z pohledu spor-
tovního už tak veselá nebyla. 
Naše „A“ mužstvo se díky zra-
něním a nemocem nepotkávalo 
v dostatečném počtu, což mělo 
zásadní vliv i na výsledky v pří-
pravných zápasech. Podařilo se 
jednou vyhrát (Dolany), jednou 
remízovat (Černovír) a třikrát 
prohrát (Skaštice, Bělkovice, 
Hlubočky). Pevně věříme, že 
tyto výsledky neovlivní radost 
v mistrovských utkáních.
Naopak naše mládežnická 
družstva nezahálela. Po krátké 
vánoční přestávce se potkáva-

la dvakrát týdně v nové školní 
hale a poctivě se připravovala 
na novu fotbalovou sezónu pod 
vedením Marka Pokludy a Ivo 
Horáka. Naším cílem při náboru 
dětí, který proběhne na začátku 
dubna, bude doplnit fotbalové 
nadšence do stávajících druž-
stev a také vytvořit družstva 
nová z ročníků 2009 – 2013. 
Tréninky budoucích fotbalistů 
nejsou jen o fotbale, ale primár-
ně o radosti z pohybu, mrštnosti 
a obratnosti. Prostě, aby byly 
děti rády venku v kolektivu 
a nezahálely. Tímto prosíme 
rodiče, aby se přišli podívat se 
svými ratolestmi na ukázkovou 
tréninkovou jednotku. O přes-
ném termínu a místě budeme 

ještě informovat.
Před startem jarní části sezo-
ny jsme si pro Vás připravili 
také zbrusu novou verzi našich 
webových stránek, které budou 
obohaceny nejen fotkami a udá-
lostmi z celé historie FK Brodek 
u Přerova, ale hlavně aktuálními 
plány a  výsledky všech našich 
družstev.
Tímto bychom vás rádi pozvali 
na začátek jarní sezóny, která 
nám začíná 23. 3. 2019 prvním 
jarním zápasem našeho „B“ 
týmu v Polkovicích a následně 
30. 3. 2019 naše „A“ mužstvo 
zajíždí na první mistrovské 
utkání do Kojetína.
Těšíme se na viděnou u dobrého 
fotbalu.

 

FK BRODEK U PŘEROVA 

Vážení fotbaloví přátelé,  

máme za sebou zimní přípravu na novou jarní sezónu 2018/2019. Z pohledu materiálního se dá hodnotit velmi 
pozitivně. Podařilo se nám zazimovat hrací plochu v téměř neporušeném stavu a podle plánu opravit střechu nad 
šatnami a klubovnou. Vše jsme tedy stihli před první sněhovou nadílkou.  

Přes vánoční svátky jsme měli dostatek času si odpočinout a připravit fotbalový ples a dětské šibřinky. Obě akce se 
vydařily a odměnou nám byl plný parket tanečních kreací fotbalových fanoušků a rozzářené tváře dětí při plnění 
různých úkolů. Velké poděkování patří opět Evě Malendové a jejímu týmu za celou organizaci dětského karnevalu. 

Zimní příprava z pohledu sportovního už tak veselá nebyla. Naše „A“ mužstvo se díky zraněním a nemocem 
nepotkávalo v dostatečném počtu, což mělo zásadní vliv i na výsledky v přípravných zápasech. Podařilo se jednou 
vyhrát (Dolany), jednou remízovat (Černovír) a třikrát prohrát (Skaštice, Bělkovice, Hlubočky). Pevně věříme, že tyto 
výsledky neovlivní radost v mistrovských utkáních. 

Naopak naše mládežnická družstva nezahálela. Po krátké vánoční přestávce se potkávala dvakrát týdně v nové školní 
hale a poctivě se připravovala na novu fotbalovou sezónu pod vedením Marka Pokludy a Ivo Horáka. Naším cílem při 
náboru dětí, který proběhne na začátku dubna, bude doplnit fotbalové nadšence do stávajících družstev a také 
vytvořit družstva nová z ročníků 2009 – 2013. Tréninky budoucích fotbalistů nejsou jen o fotbale, ale primárně o 
radosti z pohybu, mrštnosti a obratnosti. Prostě, aby byly děti rády venku v kolektivu a nezahálely. Tímto prosíme 
rodiče, aby se přišli podívat se svými ratolestmi na ukázkovou tréninkovou jednotku. O přesném termínu a místě 
budeme ještě informovat. 

Před startem jarní části sezony jsme si pro Vás připravili také zbrusu novou verzi našich webových stránek, které 
budou obohaceny nejen fotkami a událostmi z celé historie FK Brodek u Přerova, ale hlavně aktuálními plány a  
výsledky všech našich družstev. 

Tímto bychom vás rádi pozvali na začátek jarní sezóny, která nám začíná 23. 3. 2019 prvním jarním zápasem našeho 
„B“ týmu v Polkovicích a následně 30. 3. 2019 naše „A“ mužstvo zajíždí na první mistrovské utkání do Kojetína. 

Těšíme se na viděnou u dobrého fotbalu. 
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Vážení fanoušci, sportovní 
přátelé,
zimní pauza, kterou jsme vy-
plnili přípravou v hale, je mi-
nulostí a od konce března se 
opět vrhneme do víru bojů 
v jarní části sezony 2018/2019 
2. ligy přerovské malé kopané 
(PLMK). Cílem je obhájit vydo-
byté pozice z podzimu a zakon-
čit sezonu opět na špici ligy.
První jarní zápas odehrajeme na 
domácím hřišti v Lukové, a to 

poslední březnovou neděli od 
9:30 hod.
Tímto srdečně zveme všechny 
fanynky, fanoušky a příznivce 
a těšíme se na jejich podporu.
Další informace jako foto, re-
porty ze zápasů, výsledky zá-
pasů a spoustu dalšího najdete 
na facebookovém profilu PDHT 
Luková www.facebook.com/
PDHTLukova.

Radek Vojtek 
PDHT Luková

PDHT Luková PDHT Luková

Vážení fanoušci, sportovní přátelé,

zimní pauza, kterou jsme vyplnili přípravou v hale, je minulostí a od konce března se opět vrhneme 

do víru bojů v jarní části sezony 2018/2019 2. ligy přerovské malé kopané (PLMK). Cílem je 

obhájit vydobyté pozice z podzimu a zakončit sezonu opět na špici ligy.

První jarní zápas odehrajeme na domácím hřišti v Lukové, a to poslední březnovou neděli od 9:30 

hod.

Tímto srdečně zveme všechny fanynky, fanoušky a příznivce a těšíme se na jejich podporu.

Další informace jako foto, reporty ze zápasů, výsledky zápasů a spoustu dalšího najdete na 
facebookovém profilu PDHT Luková www.facebook.com/PDHTLukova.

Radek Vojtek

PDHT Luková
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Šlágry ze šlágru v místním kině
Kino Brodek u Přerova pořádalo 16. března 2019 v 18.00 hod vzpomínkový koncert Pavla Nováka ŠLÁGRY ZE ŠLÁGRU s nezapome-
nutelnými písničkami svého otce.
Z povedeného koncertu si diváci odnášeli úsměv ve tváři a ty nejhezčí vzpomínky z let minulých.
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Městys má nového obyvatele z říše živočichů
Mít na zahrádce pavučinu není 
nic neobvyklého. V létě loň-
ského roku mě zaujala pavuči-
na s neobvyklým obyvatelem. 
Nejdříve to vypadalo na zachy-
cenou vosu, ale při bližším po-
hledu bylo zjištěno, že se jedná 
o zvláštní druh pavouka.
Studiem odborné literatury pak 

bylo potvrzeno, že se jedná 
o křižáka pruhovaného (Argiope 
bruennichi).
Pavouk se vyznačuje vybarve-
ním kombinující černé a žluté 
pruhy. Samička dorůstá velikos-
ti až 15 mm, sameček je pod-
statně menší.
Původem pochází pavouk ze 

Středomoří, takže se jedná 
o subtropický druh, který vli-
vem oteplování migruje, a tak je 
možno ho spatřit i v naší oblasti.
Je zajímavé, že neloví létající 
hmyz, ale kobylky, které jsou 
jeho hlavní potravou.
Jako ostatní druhy pavouků 
svou kořist usmrcuje jedem, 

který však pro zdravého člově-
ka není nebezpečný. Výjimkou 
však může být slabší kůže (děti 
a starší lidé) a alergie na speci-
fické jedy.
A tak se těším na letošní jaro, 
zda se podařilo tomuto zajíma-
vému pavouku
u nás přezimovat.

P.V.


