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Očima starosty 
Milí občané Brodku a Lukové,
jaro je tady letos dříve, ale ra-
dost z prvních slunných dní stíní 
postup coronaviru COVID - 19 
napříč hranicemi a nouzový stav 
vyhlášený vládou.
 

Pár snímky bych přiblížil letoš-
ní masopustní průvod. Dík patří 
Medvědářské společnosti Bro-
dek u Přerova a především všem 
krásným maskám a hudebnímu 
doprovodu.
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Matrika

Informace pro občany:
Oprava železniční stanice Pře-
rov je spojena s ukládkou a tří-
děním vytěženého materiálu 
železničního svršku v areálu 
bývalého cukrovaru. Přeprava 
nákladními vozidly zatíží do-
pravu v Brodku u Přerova na 
dobu dvou let. 
Náklady na svozy odpadů po-
dle rozpisu na první polovinu 
roku 2020 za měsíce leden 
a únor v porovnání s rokem 
2019 klesly na polovinu. Po-
kud nebudou náklady na svoz 
a likvidaci v následujících mě-
sících letošního roku výrazně 
narůstat, bude možné zacho-
vat současnou výši poplatku 
za odpady na občana. Bude 
to především záležet na Vás 
a Vašem přístupu k odpadům. 
Takto to asi nepůjde, odpa-
dy a jejich třídění některými 
z nás:

Desatero udržitelnosti:
1. Nejlepší odpad je ten, který 
nevznikne
S odpadem, který nikdo nevy-
produkuje, nejsou žádné další 
starosti. Není třeba přemýšlet 
nad tím, jak s ním nakládat a ko-
lik to bude stát.
2. Nepoužívej plastové sáčky
Využijeme je na chvíli, ale roz-
kládají se roky.
 
 

3. Nekupuj balenou vodu
Recyklace je proces, který vyu-
žívá energie, vodu, lidské zdroje 
a stojí peníze.
4. Nakupuj co nejvíce bezoba-
lově
Základem je využívat vlastní 
tašky, sáčky či nádoby všude, 
kde to lze.
5. Kompostuj
Bioodpad tvoří až polovinu 
směsného komunálního odpadu, 
který končí na skládkách. 
6. Neplýtvej
Plýtvání potravinami, ošacením, 
hračkami a všemi spotřebními 
předměty je Achillovou patou 
konzumní společnosti.
7. Používej věci co nejdéle
Životnost zboží lze při správném 
a šetrném používání prodloužit. 
8. Využívej bazary, re-use cen-
tra, swapy, second-handy či 
charitativní organizace
Předměty, které již nemají vyu-
žití v jedné domácnosti, mohou 
najít nové majitele. 
9. Hledej ekologicky šetrnější 
varianty 
Místo papírových ubrousků lze 
pořídit látkové.
10. Přemýšlej 
Opravdu potřebuješ okurku ba-
lenou ve folii? 

Svoz BIO odpadů (hnědé po-
pelnice 120 l a kontejnery 1 100 l 
na hnízdech) bude zahájen podle 
rozpisu od měsíce dubna. V mě-
síci březnu bude rozestaveno  
 
 

5 ks zelených kontejnerů na BIO 
odpad - na tržním místě v Tylo-
vě ulici, za Domem služeb, za 
podjezdem na panelové ploše, 
na sídlišti Svobody a v Lukové. 
Provoz nového sběrného dvo-
ra bude zahájen po vydání 
povolení z Krajského úřadu 
Olomouc. Předpokládáme, že 
se tak stane od měsíce červ-
na. Ukládka odpadů od našich 
občanů, kteří mají zaplacen 
poplatek, bude v novém sběr-
ném dvoře pod kamerami a dle 
pokynů obsluhy.

Plány na letošní rok:
1. Dodělat fasádu na budově 
Úřadu městyse Brodek u Přerova
2. Zahájit provoz nového sběr-
ného dvora
3. Oprava povrchu místní komu-
nikace v Lukové
4. Nová cisternová automobilo-
vá stříkačka pro naši jednotku 
hasičů a stavební úpravy na ha-
sičské zbrojnici
Majitele psů bych chtěl touto 
cestou vyzvat, aby při jejich ven-
čení uklízeli exkrementy a při 
návštěvě lokality rybníků za pod-
jezdem měli psy na vodítkách 
kvůli klidu pro hnízdění kachen.
Na závěr svého příspěvku Vám 
všem přeji, aby se Vám COVID 
-19 vyhnul velkým obloukem 
a prožili jsme společně veliko-
noční svátky.

Ing. Roman Zbožínek, starosta

Celkový stav obyvatel  k  31. 12. 2019 - 1 905

Brodek u Přerova - 1 724 obyvatel
Luková - 181 obyvatel

Narodili se v roce 2019

Opustili nás v roce 2019

Pokorný Štěpán
Rakovský Šimon 
Kytlica Jindřich
Homolíková Anežka 
Bednář Vojtěch
Navrátil Filip

Čecháková Anna
Čechák Pavel
Stroupek Daniel
Kratochvílová Marie
Drkulová Františka 
Přikryl Jaroslav
Maňáková Vlasta
Adámek Bohumil
Bartošová Margita
Polednová Helena
Vychodil Vladimír
Hradílek Karel

Vančíková Nela
Žáková Ema
Šefčíková Nina
Prášil Richard
Panajotis Adam
Sklenář Jakub

Kratochvil Michal
Ryšánek Josef
Vlach František
Zaoral Miroslav
Unzeitig Vladimír
Chytilová Marie
Wolf Vladimír
Žušková Marie
Antl Josef
Dohnal Antonín
Klos Ivo

Sklenář Matěj
Šefčík Matěj
Struška Filip
Struška Dominik
Stallmach Klára
Pospíšil Martin
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70 let
Věra Opltová
Vladimír Holoubek

75 let
Marie Horáková
Lubomír Drelich
Jan Navrátil
Josef Mališka

80 let
Františka Kopečná
František Nezhyba

85 let
Dagmar Hlavinková

92 let
Dobroslava Čechová

93 let
Vlasta Sehnalová

Jubilanti – 1. ledna - 7. března 2020

Základní škola
Lyžařský kurz v Karlově pod Pradědem (1. – 6. 3. 2020) 

První týden v březnu se naše 
škola opět účastnila lyžařské-
ho kurzu. A jak to probíhalo 
na „lyžáku“ poslední den?
„Poslední páteční ráno se pro-
bouzíme do sněžení. Už napad-
lo asi 5 cm sněhu na upravenou 
sjezdovku. Bohužel to ale byl 
sníh docela mokrý a těžký, pro-
to se na svahu rychleji vytvořily 
boule. 
Ještě před snídaní si vyklízíme 
pokoje a chystáme oblečení. Na 
svah vyrážíme po deváté téměř 
v plném počtu. Užíváme si lyžo-
vání, někteří i mimo sjezdovku 
(nechtěla bych vidět u někte-
rých jejich skluznice) a to až té-
měř do oběda. Fotíme poslední 
společné foto, obědváme a vy-
rážíme domů.“
Tak skončil náš šestý poslední 
společný den lyžařského vý-
cviku.
A jaké má náš tým z letošního 
výcviku pocity? 
1. Ubytování – některé věci se 
změnily. Zmizely kuchyňky, ale 
místo nich přibyly úložné pro-
story (škoda jen, že nás o této 
skutečnosti neinformovali pře-
dem). Sprchy byly opraveny, 
konečně jsme se mohli okoupat 
normálně.
2. Strava – rozhodně byla mno-
hem lepší než v loňském roce. 
Bohaté snídaně každodenně ob-
sahovaly všechno, co děti potře-
bují. Dočkali jsme se také párků 

a smažených vajíček. Další jídla 
byla podávána v dostatečném 
množství. Kdo chtěl přidat, byl 
obsloužen. Jednalo se o klasic-
ká česká jídla, žádné rychlovky. 
Připlatili jsme si také svačiny 
(jogurt, oplatky, banány).
3. Sníh – můžeme být rádi, že 
nám vůbec letos nějaký zbyl 
vzhledem k mírné zimě. Bohu-
žel počasí nám nadělilo i déšť, 
se kterým jsme se také museli 
potýkat.
4. Výcvik – účastnilo se 28 dětí, 
z toho 5 dětí na lyžích nikdy ne-
stálo nebo už před dlouhou do-
bou. Některé děti sice lyžovaly 
méně dnů, ale protože u sedačky 
nebyla téměř nikdy fronta, tak si 
zalyžovaly více než v loňském 

roce. Všichni se naučili lyžovat 
a ti, co chtěli, si odnesli cenné 
rady ke svému zlepšení. Mrzí 
mě ale, že někteří o své zlepšení 
nejeví zájem a stačí jim jen, že 
sjedou kopec.
5. Chování dětí – z velké čás-
ti výcviku byly děti poslušné. 
S narůstající únavou byly hod-
nější a hodnější, a proto jsme 
jim dovolili více volnosti. Ně-
kteří by se ale mohli naučit re-
spektovat hygienická pravidla 
(povlékání postelí, úklid pokoje 
– hlavně sedmáci kluci).
6. Celkově – náš tým byl velmi 
spokojen, i když jsme měli dosti 
práce včetně naší zdravotnice, 
která se snažila dělat svou práci 
zodpovědně. Proto jsme se roz-

hodli rezervovat si termín pro 
nadcházející zimní období, a to 
od 21. - 26. 2. 2021.
Doufám, že všechny děti byly 
spokojené a výcvik si užily. Při-
pravujeme také video, které si 
děti po zpracování budou moci 
stáhnout.
Po dodání faktur za ubytování 
a dopravu bude provedeno vy-
účtování pro doplatek, případně 
bude vrácen přeplatek. 
Tímto děkuji celému našemu 
týmu za výbornou spolupráci 
a těším se zase příští rok.

Mgr. Hanka Ottová, 
vedoucí bývalého kurzu
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Mateřská škola na přelomu zimy a jara
Letošní zima nám sice nenadě-
lila moc sněhu, ale i tak jsme si 
ji v mateřské škole užili.
V lednu nás navštívilo diva-
delní představení „Červená 

sukýnka, červená karkulka“.
V únoru proběhl masopustní 
týden, který byl ve znamení 
barev. Každý den měl svoji 
barvičku. Téma masopustního 

týdne mělo velký úspěch a ba-
revné dny rozzářily pošmourné  
počasí. Po masopustním týd-
nu proběhl karneval „Tanči si 
a hraj“, který se dětem moc líbil. 
V jarních měsících se těšíme 
na pohádku „Skřítek Vítek 
a mlsné autíčko“, která pro-
běhne v naší mateřské ško-
le a starší děti navštíví kino 
Hvězda v Přerově, kde bude 
k vidění pohádka „Pejsek a ko-
čička“. V měsíci květnu za 
námi na školní zahradu přijede 
Pavel Novák, se kterým si jistě 
užijeme spoustu legrace a plno 
písniček na zahradní slavnosti, 
která bude uspořádáná pro děti 
a jejich rodiče k Mezinárodní-
mu dni rodiny. 
Děti také navštíví místní kino 
a knihovnu (březen – měsíc 
knihy). 
Všechny třídy se zapojily 
do výtvarné soutěže „Letní 
olympijské hry“, na výsled-
ky soutěže zatím čekáme, ale 
věříme v úspěch, protože děti 
byly při vytváření výrobků 
moc šikovné. 
Čas plyne jako voda a školáci 
končí předplavecký výcvik na 
bazéně v Přerově, každé z dětí 
dostane zaslouženě medaili. 
Ve třídě školáčků proběhnou 
třídní schůzky za účasti paní 
ředitelky základní školy a paní 
učitelky budoucích prvňáčků. 

Rodiče zde budou mít možnost 
dovědět se důležité informace 
pro své budoucí prvňáčky. 
V mateřské škole proběhne 
před Velikonocemi jarní vý-
stavka výrobků všech dětí. Vý-
stavka se uskuteční tradičně ve 
vestibulu. Na výrobcích nejen 
z papíru už všechny třídy pilně 
pracují.
Školáčci a středňáčci pojedou 
v květnu na školní výlet do 
obory v Bohuslávkách, kde na-
vštíví „Študentovu lesní nauč-
nou stezku“. V oboře je možno 
vidět ukázky živé i neživé pří-
rody, velké množství květeny, 
studánku i různé druhy ptáků. 

Zápis do MŠ na školní rok 
2020/2021 proběhne v měsíci 
květnu v souladu s právními 
předpisy, ale s upuštěním od 
některých tradičních postupů.
Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy vydá opatření, 
o kterých budeme veřejnost 
informovat na webových strán-
kách  mateřské školy a místním 
rozhlasem v měsíci dubnu.  

Za celý kolektiv mateřské ško-
ly a všechny dětí Vám přejeme 
krásné jarní dny. 

Zpracovala 
Mgr. Dominika Kozáková 
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Sto let od založení Masarykovy knihovny 
a čítárny městyse Brodku u Přerova

Jan Amos Komenský (1592 – 
1670) ve svém díle Gentis feli-
citas - Štěstí národa z roku 1654 
napsal: „Šťasten národ, který má 
hojnost dobrých škol a dobrých 
knih a o vychování mládeže 
dobré předpisy.“ Přesně podle 
těchto slov Učitele národů se ří-
dili naši brodečtí předkové.
První spolkové knihovny 
v Brodku mají své prvopočátky 
na konci 19. a začátku 20. sto-
letí, kdy vznikaly u Čtenářsko 
– pěveckého spolku Vlastimil, 
Tělocvičné jednoty Sokol, Děl-
nické tělocvičné jednoty, Ná-
rodní jednoty i hasičské jednoty. 
Knihovny zmíněných korporací 
byly nakonec v nově vzniklé 
Československé republice slou-
čeny na základě zákona o obec-
ních knihovnách z 22. července 
1919, č. 430 Sb. v tzv. Masary-
kovu knihovnu a čítárnu městyse 
Brodku u Přerova. Stalo se tak 
na podkladě usnesení obecního 
zastupitelstva 7. 3.1920.
Založení knihovny předcházely 
10. a 29. února 1920 dvě za-
sedání knihovní rady, kdy byl 
nakonec zvolen její předseda – 
ředitel měšťanské školy Šimon 
Dvořák, jednatel – odborný uči-
tel František Zmrzlík, pokladník 
– učitelka Františka Svozilová 
a knihovníkem se stal Bernard 
Tříska – úředník místního cuk-
rovaru a jeho zástupcem – kovář 
Ladislav Zajíc.
První rok byla knihovna s 1 000 
svazky umístěna v obecním 
hostinci č. p. 13, v místě dneš-
ního Úřadu městyse Brodek 
u Přerova. Po roce byla v srpnu 
přemístěna do prostor nově po-
stavené místní sokolovny č. p. 
230. Obec se od počátku finanč-
ně podílela na nákupu nových 
knih částkou 3 000 korun, což 
odpovídalo dvěma korunám na 
jednoho obyvatele. 
Po pěti letech zemřel první kni-
hovník a jeho funkci převzal ta-
jemník městyse Ladislav Zajíc, 
kterému vypomáhaly Františka 
Brázdová a jeho sestra Marie 
Zajícová. V roce 1928 ode-

šel Šimon Dvořák do důchodu 
a na místo předsedy knihovní 
rady byla zvolena Františka 
Brázdová, místopředsedou se 
stal továrník Antonín Formandl, 
jednatelem František Zmrzlík 
a pokladníkem řídící učitel Libor 
Koudelka. Během začátku tři-
cátých let došlo opět k obměně 
knihovní rady a jejím předsedou 
se stal úředník místního cukro-
varu ing. dr. Bohumil Ptáček.
Zpočátku byl poplatek za zapůj-
čení knih dobrovolný, od roku 
1932 pak padesát haléřů za jed-
nu knihu. Vybrané peníze byly 
pak použity na opravy a vazby 
knih. V roce 1933 si knihy vy-
půjčovalo 98 mužů a 71 žen. 
Nejčtenější byly v té době kni-
hy těchto autorů: Jindřicha Šim. 
Baara, Bohumila Zahradníka 
Brodského, Zane Greye, Aloise 
Jiráska a Frant. Sokola Tůmy.
V průběhu německé nacistické 
okupace byly několikrát pro-
vedeny revize knižního fondu 
a řada knih byla vyřazena na 
základě výnosu ministerstva 
školství a národní osvěty z roku 

1939. Rovněž se musel změnit 
i název, který nyní zněl: Veřej-
ná obecní knihovna. Dokonce 
musel být v knihovně vyvěšen 
nápis: Vstup Židům zakázán!
Od konce roku 1941 byl novým 
předsedou knihovní rady řídí-
cí učitel František Ilgner, který 
se pak v roce 1943 stal staros-
tou Brodku u Přerova. Na jeho 
funkci v knihovní radě nastoupil 
odborný učitel Ludvík Gayer. 
Ostatní členové rady v průběhu 
války setrvali na svých postech.
Když byla v závěru války soko-
lovna zabrána německou bran-
nou mocí, byla knihovna vystě-
hována do kanceláře chemické 
Formandlovy továrny č. p. 158 
a půjčování knih bylo na podzim 
roku 1944 zastaveno. Obnove-
no bylo pak z příkazu starosty 
Františka Ilgnera až 14. ledna 
1945, ale již v nových prosto-
rách mateřské školy č. p. 91. 
Knižní fond brodecké knihov-
ny se snížil v průběhu války 
o 726 svazků. Po válce byl 
opět knihovně navrácen původ-
ní název, který se však změnil 

po únoru 1948 na Místní lido-
vou knihovnu. Po dvaceti le-
tech obětavé činnosti ve funkci 
knihovníků odstoupili v roce 
1945 Ladislav Zajíc a Františ-
ka Brázdová. Na jejich místo 
nastoupily A. Herinková a Vl. 
Klabíková. O prázdninách téhož 
roku se knihovna přestěhovala 
opět do sokolovny a s půjčová-
ním se započalo 11. listopadu 
1945 vždy v sobotu odpoledne 
od 15 do 18 hodin za poplatek 
jedné koruny. 
V roce 1947 se knihovna přestě-
hovala ze sokolovny do budo-
vy Místního národního výboru 
v Havlíčkově ulici č. 208 a o dva 
roky později do nového sídla 
místní samosprávy na dnešním 
Masarykově náměstí č. 13.
V roce 1948 se stal knihovní-
kem na šestnáct roků učitel Jan 
Doležel, který zavedl nové mo-
derní formy knihovnické práce, 
které se ve velké míře zaměřily 
na mládež a její zvýšený zájem 
o četbu i aktivní práci v knihov-
ně. Vydatně mu v tom vypomá-
haly učitelky Ad. Hanzalová, 



Brodecký zpravodaj 1/20206

Růžena Zavřelová s dalšími čle-
ny brodeckého pedagogického 
sboru. Vedle vlastního půjčování 
knih se nebývale rozvinula kul-
turní a osvětová činnost. Mimo 
výstavy knih a rozhlasových 
relací byly v knihovně pořádá-
ny besedy se spisovateli, jako 
např. s cestovatelem Františkem 
Alexandrem Elstnerem (1902 
– 1974), PhDr. Jaroslavem Ka-
nyzou (1906 – 1982) nebo et-
nografkou Miladou Ganguli 
– Sýkorovou (1913 – 2000), pře-
rovskou rodačkou žijící v Indii.
Jan Doležel úzce spolupracoval 
s místním Divadelním soubo-
rem J. K. Tyla, jehož členové 
četli na besedách se čtenáři 
úryvky z dramatických i literár-
ních děl. Díky těmto názorným 
ukázkám se brodecká knihov-
na stala známou i za hranicemi 
okresu a postupně se moderni-
zovala nejen novým nábytkem, 
ale také moderní knihovnickou 
technikou. Právem proto v rámci 
soutěže ,,Budujeme vzornou li-
dovou knihovnu“ zvítězila nejen 
v okresní (1958), krajské (1959), 
ale i v celostátní (1960) soutěži 
a byl jí v roce 1962 udělen titul 
Vzorná lidová knihovna. Uči-
tel Jan Doležel, později ředitel 
místní základní devítileté školy 
a okresní školní inspektor byl 
posledním dobrovolným kni-
hovníkem v Brodku u Přerova.
Od září roku 1964 se stala bro-
decká knihovna profesionál-
ní knihovnou se střediskovou 
funkcí jako jedna z prvních na 
Přerovsku. Od tohoto obdo-

bí se začínají tyto střediskové 
knihovny profesionalizovat 
a vedou knihovny s jejich dob-
rovolnými pracovníky v men-
ších spádových obcích. Dochází 
také nejen k metodickému ve-
dení dobrovolných knihovníků, 
ale i k výměnám knižního fon-
du mezi pobočkami. Na zákla-
dě zákona z 9. července 1959 
o jednotné soustavě knihoven 
měla brodecká knihovna sedm 
poboček, a to v obcích: Císařov, 
Citov, Čelechovice, Kokory, 
Luková, Nelešovice a Rokytni-
ce s 6 341obyvateli a knižním 
fondem čítajícím v roce 1969 
16 092 svazků. Během tohoto 
roku se v těchto knihovnách vy-
půjčilo 21 762 knih. Brodecká 
středisková knihovna byla me-
todicky vedena Okresní knihov-
nou v Přerově.
Profesionalizace brodecké 
knihovny se zpočátku neobešla 
bez problémů, především co se 
týče k tomu odborně připrave-
ných knihovníků. V září a říjnu 
1964 byl na tomto postu Karel 
Hanzal z Přerova, pak po roce 
Petr Ján z Prostějova a Dana Bot-
ková z Přerova, od 15. října 1966 
Jana Zdráhalová z Brodku, která 
v roce 1982 odešla do starob-
ního důchodu. Do nové funkce 
zapracovala svou následovnici 
Danu Trnovcovou – Špalkovou, 
která v knihovně byla zaměst-
nána již od roku 1978. Za jejího 
vedení byl celý knihovní fond 
přestěhován z bývalého místní-
ho národního výboru do nové 
budovy - bývalé Rolnické zálož-

ny. Po Daně Špalkové nastoupi-
la Vladimíra Kašpárková, která 
v roce 1994 funkci předala Věře 
Hrabalové, která je zde doposud. 
V průběhu let bylo stavení i jeho 
vnitřní prostory zmodernizová-
ny a právem je  toto sídlo kul-
tury a informací považováno za 
jednu z nejestetičtějších budov 
městyse. 
  

Na počátku nového tisíciletí 
brodecká knihovna za vedení 
Věry Hrabalové získala nej-
vyšší celorepublikové oceně-
ní – Knihovna roku 2000. Od 
1. ledna 2013 knihovna jako 
příspěvková organizace provo-
zuje i místní kino. 

PhDr. František Hýbl
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Divadelní soubor J. K. Tyl 
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Školení a zkoušky nových rybářů
Dne 8. 3. 2020 se uskutečnilo 
školení a zkoušky nových rybá-
řů v prostorách Úřadu městyse 
Brodek u Přerova.
Akce se zúčastnili celkem 4 adep-
ti. Školení provedli členové našeho  
spolku pan Kratochvíl  a  pan Vít.
Tříčlennou zkušební komisi pak 
tvořili členové výboru a dozorčí 
komise, pan Talaš, pan Krato-
chvíl a pan Vít.
Předmětem školení bylo sezná-
mení s předpisy pro sportovní  

rybolov včetně poznávání na-
šich sladkovodních ryb.
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

Report z Pirátské Tvrze
Tak nám skončila plesová se-
zóna a očekáváme Velikono-
ce. Většinu plesů v Majetíně 
a Brodku podpořila Pirátská 
tvrz dárkem do tomboly a snad 
jsme i takto trochu přispěli 
místním spolkům. Vždyť prá-
vě spolky jsou kořením života 
(nejen) na venkově. Proto oce-
ňujeme aktivitu námi iniciova-
né Sportovně-kulturní komise 
v Brodku, která dala dohroma-
dy všechny aktivní spolky, aby 
společně připravily akci pro 
rodiny s dětmi. Tato se měla 
udát 15. března, ale kvůli opat-
řením kvůli coronaviru byla 
tato akce přesunuta. Každo-

pádně však fandíme spolupráci 
spolků namísto jejich konku-
rence. Ostatně i sama Pirátská 
Tvrz se snaží přispět k veřejné-
mu životu.
1. února se odehrál zimní pirát-
ský turnaj v karetní dovednost-
ní hře Poker Texas Hold´em 
v hospůdce Domeček, jehož 
výsledky dopadly následovně: 
1. Adam Slaměník, 2. Petr Sol-
dán, 3. Tomáš Zbožínek. Gra-
tulujeme a rovnou zveme na 
turnaj jarní, který se uskuteční 
8. 5. 2020. V únoru jsme také 
pořádali první pokus o hraní 
deskových her, neboť, kdo si 
hraje, nezlobí. Zkusili jsme 

např. hru Bang nebo velbloudí 
dostihy. Všichni zúčastnění se 
náramně pobavili. Na začátku 
února proběhlo i zasedání na-
šeho místního sdružení, pro-
brali jsme plány do budoucna 
a představili se nám někteří 
kandidáti do krajských voleb, 
které nás čekají na podzim 
a v nichž kandiduje Česká Pi-
rátská strana společně s hnutím 
STAN, tedy Starosty a nezávis-
lými. Věříme, že společně mů-
žeme pro budoucnost našeho 
kraje udělat více.
Samozřejmě i v tomto roce 
podporujeme Filmový klub 
Brodek. Ten 21. 2. uvedl aktu-

álního vítěze Oscarů, korejský 
film Parazit, 6. 3. filmový klub 
promítal islandsko-švédský 
film A dýchejte klidně a 20. 3. 
zase vítěze několika kategorií 
Českého lva, mezinárodně oce-
něný film Václava Marhoula - 
Nabarvené ptáče.
Tento březnový víkend se Pi-
rátská tvrz zúčastní i každo-
ročních brigád na místních 
sportovištích a zprovoznění no-
hejbalového a tenisového kurtu 
pro veřejnost.

Radek Vojtek
místopředseda MS Pirátská Tvrz

a kolektiv Pirátské Tvrze
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Vážení fotbaloví přátelé, 
v průběhu zimní přestávky jsme 
nezaháleli. Hned po oslavách 
konce fotbalově úspěšného pod-
zimu jsme pomalu začali pláno-
vat slavnostní rok 2020.
Prvním úkolem bylo připra-
vit se na již tradiční sportovní 
ples a dětský karneval. Osobně 
můžu hodnotit obě akce jako 
velmi vydařené, přičemž od-
měnou nám byl parket plný fot-
balových fanoušků a rozzářené 
tváře dětí při plnění různých 
úkolů. Velké poděkování patří 
opět Evě Malendové a jejímu 
týmu za celou organizaci dět-
ského karnevalu. Dovolím si 
říct, že více než 300 návštěvní-
ků se hezky bavilo a soutěžilo 
o krásné ceny v tombole. 
Aktuálně možná zaznamenáváte 
ruch okolo našeho fotbalového 
zázemí. Podařilo se nám získat 
podporu na opravu chátrající 
střechy nad vstupem do fotbalo-
vé hospody a opravu místa, kde 
se točí pivo a připravují se našim 
fanouškům dobroty z udírny. 
Pro rodiny s dětmi připravujeme 
nové bezpečné houpačky s pís-
kovištěm a zvelebení místa pro 
odpočinek. Všechny tyto kroky 
vedou také k přípravě na oslavy 
90 let od založení fotbalového 
klubu Brodek u Přerova. Kdy, 
kromě připomenutí historických 
milníků, setkání všech pamět-
níků, se můžete těšit mimo jiné 
na přátelské utkání fotbalových 
osobností české kopané v čele 
s Radkem Látalem a Petrem 
Švancarou? O detailech vás 
budeme průběžně informovat 
také na našem Facebooku či na 
stránkách 
http://www.fkbrodekuprerova.cz/ 
Mé osobní přání pro rok 2020 
je přitáhnout více dětí ke spor-
tu a fotbalu zvláště. Nádher-
ný trávník, moderní fotbalové 
zázemí a kvalitní tréninky vás 
rodiče, doufám, přesvědčí :). 
Přijďte se podívat na naše nábo-
rové tréninky, které plánujeme 
na začátek jara.
 
 

Děkujeme všem fanynkám, fa-
nouškům, příznivcům a v nepo-
slední řadě sponzorům týmu FK 
Brodek za vydatnou podporu.  
 
 

Pevně věřím, že společně osla-
víme nejen postup „A“ mužstva 
do krajského přeboru, ale i krás-
né výročí založení našeho klubu. 
 

Těšíme se na viděnou!

Místopředseda FK 
Ing. Albert Složil
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Vážení fanoušci, sportovní přátelé,
máme za sebou zimní pauzu, kte-
rou jsme vyplnili přípravnými 
zápasy a poslední březnový ví-
kend startujeme jarní část sezony 
2019/2020 2. ligy přerovské malé 
kopané (PLMK). Nejdůležitější 
pro nás bude dostat se do klidněj-
ších vod ke středu tabulky a na jaře 
se fotbalem hlavně bavit.  
První jarní zápas odehrajeme ven-
ku a následný první jarní domácí 
zápas hrajeme na hřišti v Lukové 
v neděli 5. 4. 2020 od 9:30 hod.
Celkově nás čeká 11 zápasů, z toho 
5 domácích.
Tímto srdečně zveme všechny fa-
nynky, fanoušky a příznivce a tě-
šíme se na jejich podporu i v jarní 
části sezony.
Další informace jako foto, repor-
ty ze zápasů, výsledky zápasů 
a spoustu dalšího najdete na face-
bookovém profilu PDHT Luková 
www.facebook.com/PDHTLukova.

Radek Vojtek PDHT Luková

PDHT 
Luková
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Jaro je tady
Přišlo jaro, které je symbolem 
nového života. Příroda stojí na 
novém počátku a vše se chystá 
na růst. Jaro je také dobou no-
vého životního stimulu. Vše, co 

je živé, musí růst, naplnit zemi. 
Příroda po době spánku vstupu-
je do světa s novou aktivitou.
Také v Brodku u Přerova se pří-
roda probudila a začíná vše růst. 

Přišlo jaro se sluníčkem, zem se 
otvírá zlatým klíčkem. 
Všude kvetou sněženky, bledu-
le, čemeřice, krokusy a jiné kvě-
tiny. Všude je vidět přírodu, jak 

je krásná, když se vše zelená. 
Jaro je tady!

Jan Teimer, 
Brodek u Přerova

INZERÁT
Pronajmu areál (nebo i jeho část) bývalého traťového okrsku v Brodku u Přerova na ulici 9. května nedaleko vlakového nádraží.  
Jedná se o 3 místnosti v jedné budově 10 m2, 38 m2 a 16 m2 a venkovní plochu 205 m2. Areál je oplocen, el. 3f 380V, samostatný vjezd.
Volejte 602 715 210.


