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Slovo starosty 
Velevážené čtenářky, vážení čte-
náři čas letních prázdnin a dovo-
lených je za námi a začal další 

školní rok, doufejme s prezenč-
ní výukou. Přikládám snímek 
našich nových prvňáčků. 

Letošní jaro i léto bylo co se po-
časí týká úplně jiné než v před-
chozích letech, a i ctihodní pa-
mětníci to potvrzují. Deště bylo 
víc než dost a teploty až na ty 
červencové nás moc neohřály. 
Na jižní Moravu dorazilo torná-
do a pustošilo na co přišlo. Naše 
obec přispěje dvěma obcím na 
obnovu, a to Moravské nové vsi 

a Mikulčicím. Za krásného pro-
sluněného dne proběhla tradiční 
cyklo vyjížďka Sdružení obcí 
mikroregionu Dolek. Cílem 
akce bylo především zúčastnit 
a navštívit okolní obce a trochu 
si zasportovat. Na stupních ví-
tězů bylo vidět i naše zástupce, 
což bylo potěšující.

V závodě si vedl časově velmi 
dobře pan Jiří Strnadel a mohl 
získat i cenu. Když jel z Ro-
kytnice na Kokory, tak poskytl 
pomoc a ošetření závodníci, 

která havarovala. Přitom přišel 
o mnoho minut a možné umís-
tění v závodě, ale cena fair play 
ho neminula.
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Výsledková listina „Okolo mikroregionu DOLEK“, konaná dne 11. 9. 2021

Seznam obcí a počty účastníků startujících z Brodku u Přerova

KATEGORIE MÍSTO JMÉNO A PŘÍJMENÍ ČAS (HOD., MIN.,VT.) MĚSTO, MĚSTYS, OBEC

DĚTI – kluci

1. Patrik Slovák 1:55:42 Rokytnice

2. Hynek Rubáč 2:03:40 Citov

3. Vojtěch Zach 2:15:29 Majetín

DĚTI – holky

1. Laura Hudečková 1:39:58 Přerov

2. Aneta Pumprlová 2:39:52 Valašské Meziříčí

3. Nikola a Tereza Galovi 3:29:00 Šternberk

Dorost – kluci

1. Štěpán Janda 1:23:09 Císařov

2. Jakub Kuboš 1:58:35 Nelešovice

3. Jakub Znojil 2:03:28 Císařov

Dorost – holky

1. Andrea Zimáčková 1:39:36 Citov

2. Sofie Gofrojová 1:48:04 Brodek u Přerova

3. Eliška Vyňuchalová 1:58:03 Brodek u Přerova

JUNIOR – kluci

1. Martin Přikryl 1:18:48 Majetín

2. Daniel Lašák 1:19:10 Majetín

3. Erik Tala 1:19:39 Přerov

Junior – holky

1. Alice Hrbáčková 1:19:08 Citov

2. Zuzana Hradílková 1:30:33 Přerov 

3. Alena Odstrčilová 1:32:53 Brodek u Přerova 

Muži

1. Marek Vitoslavský 1:08:27 Majetín 

2. Filip Kroutil 1:08:38 Rokytnice

3. Vojtěch Studený 1:12:24 Majetín

Ženy

1. Veronika Přikrylová 1:19:07 Majetín

2. Hana Ministrová 1:23:50 Brodek u Přerova

3. Markéta Ženčáková 1:32:25 Přerov 

VETERÁNI – muži

1. Josef Stibor 1:22:53 Kokory

2. Jaroslav Rybka 1:24:15 Přerov

3. Štěpán Felvák 1:41:27 Přerov

VETERÁNI – ženy

1. Marta Hradílková 2:07:02 Brodek u Přerova

2. Marie Guzyová 2:08:44 Brodek u Přerova

3. Jitka Reisová 2:13:19 Brodek u Přerova

Benátky 1 Grygov 4 Olomouc 14 Troubky 3

Bolelouc 1 Kokory 20 Prostějov 5 Valašské Meziříčí 1

Brodek u Přerova 114 Krčmaň 3 Přerov 21 Velký Týnec 3

Císařov 30 Lipník nad Bečvou 5 Podolí 1 Věrovany 4

Citov 27 Luková 13 Rokytnice 37 Vyškov 1

Čelechovice 2 Majetín 46 Soběchleby 2 Žeravice 7

Drahlov 1 Náměšť na Hané 1 Strážnice 1 Lhotka 0

Doloplazy 2 Nenakonice 3 Šternberk 3

Dub nad Moravou 2 Nelešovice 3 Tovačov 5 CELKEM 386
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I přes hlášení obecního roz-
hlasu, vyděsilo některé spolu-
občany cvičení našich vojáků 
v areálu bývalého cukrovaru. 
Především se jednalo o nízce 
nalétávající vrtulníky a slepou 
střelbu ze samopalů.

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKů, 
KTERÉ ROzPOČET OBCE NA ROK 2021 UMOŽNIL

zBĚSILý ŘIDIČ V KLEšTINKU

NEPOzORNý ŘIDIČ  
(VýšKA PODJEzDU 3,7 M)
Policie zdokumentovala ne-
hodu a hasiči měli plné ruce 
práce, protože bezpečností zá-
branu, která chrání mostovku, 
museli z cesty odklidit a uložit 
stranou.
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Soupis usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva Obce Brodek u Přerova  
konaného 6. září 2021 od 18 hodin v sále Úřadu Brodek u Přerova

zastupitelstvo městyse Brodek u Přerova schvaluje

1/14Z/2021
Program jednání ZM č. 14 včetně doplněných bodů 11. a 12. a jako ověřovatele zápisu pí. Marii Chrásteckou  
a Jiřího Olšanského.

3a/14Z/2021
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní k nemovité věci (prodej p.č. 389/15 v k. ú. Brodek u Přerova) a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

3b/14Z/2021
Uzavření kupní smlouvy po splnění podmínek (podpis smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy k nemovité věci, 
složení 50000,- Kč na účet městyse stvrzující vážný zájem o koupi p.č. 389/15 v k. ú. Brodek u Přerova) a pověřuje 
starostu jejím podpisem.

4a/14Z/2021
Poskytnutí daru postižené obci Moravská Nová ves (tornádem – červen 2021) ve výši 50.000,- Kč a pověřuje starostu 
podpisem darovací smlouvy.

4b/14Z/2021
Poskytnutí daru postižené obci Mikulčice (tornádem – červen 2021) ve výši 50.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem 
darovací smlouvy.

5/14Z/2021
Dodatek č. 3 ke smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti č. 7721043789 od Kooperativa pojišťovna a.s., IČO 
47116617, Praha a pověřuje starostu podpisem dodatku.

6/14Z/2021
Výběr dodavatele na akci „výměna rozvodů ústředního topení v bytovém domě Masarykovo náměstí č.20, 
Brodek u Přerova“ firmu MONTA-THERM, s.r.o., ič: 27769887, 8.května 68, Olomouc ve výši 1.364.859,- Kč 
bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

7/14Z/2021
Úhradu členského příspěvku na rok 2022 pro SOM Dolek do 31.12.2021 – dotace z MMR pro SOM Dolek bude 
poskytnuta na základě předloženého financování do 31/1/2021. 

9/14Z/2021
Úhradu členského příspěvku pro MAS Hanácké království na rok 2021 ve výši 20 Kč na občana. 
(1898 x 20 = 37960,- Kč).

10/14Z/2021 RO č.12/2021 ke dni 6/9/2021.

11/14Z/2021
Uvolnění finančních prostředků z fondu modernizace vodohospodářské infrastruktury městyse na technické 
zhodnocení čerpadel na ČS2 a ČS3 ve výši 140.000,- Kč.

12/14Z/2021

Příslib poskytnutí investičního příspěvku ve prospěch FK Brodek u Přerova určeného na spolufinancování výdajů 
projektu „Víceúčelové hřiště Brodek u Přerova“ za předpokladu obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace z dotačního 
programu Národní sportovní agentury. Spolufinancování projektu bude zajištěno z rozpočtu městyse Brodek u Přerova 
do výše 30% nákladů projektu.

zastupitelstvo městyse Brodek u Přerova bere na vědomí

2/14Z/2021 Kontrolu usnesení rad městyse od zasedání zastupitelstva č. 13 ze dne 7. 6. 2021.

8/14Z/2021 Informaci o změně způsobu výběru poplatku za svoz a likvidaci odpadů od občanů v roce 2022.

Co nás čeká v Novém roce nového
Poplatek za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu v roce 2022 

Nový odpadový zákon ukládá 
obcím povinnost přijmout no-
vou obecně závaznou vyhlášku 
na platbu za svoz a likvidaci 
směsného komunálního odpadu. 
Místní poplatek na rok 2022 za 
svoz a likvidaci směsného ko-
munálního odpadu bude vázán 
k nemovité věci. Poplatek nebu-
de vázán na trvalý pobyt, ale na 
skutečnou velikost nádoby na 
SKO v litrech (černá nebo kovo-
vá popelnice) nahlášenou maji- 
 

telem nemovitosti (RD, bytový 
dům, chata). 
Základem poplatku bude kapaci-
ta soustřeďovacích prostředků 
na směsný komunální odpad – 
majitel nemovitosti nahlásí veli-
kost sběrné nádoby (černé nebo 
kovové popelnice v litrech) a je-
jich počet. Počet výsypů za rok 
2022 bude 13 (tj. výsyp 1x28 
dní), tak jako v roce 2021. 
Po zaplacení poplatku (hoto-
vě nebo bezhotovostně) obdrží  
 

majitel nemovitosti evidenční 
samolepku na obci při nahláše-
ní velikosti popelnice. Nalepení 
nálepky na každou popelnici 
bude podmínkou výsypu. Od 
1. 4. 2022 nebude popelnice bez 
správně nalepené evidenční sa-
molepky vysypána. 
Kód na nálepce bude obsahovat 
informaci o velikosti nádoby 
a adrese majitele nemovitosti.
Každý vlastník nemovitosti je 
povinen nahlásit obci k dané  
 

adrese, za kolik osob odvádí po-
platek. Roční cena za nádobu se 
rozpočítá mezi všechny spolu-
bydlící.Obec stanoví minimální 
obsloužený objem na osobu za 
měsíc 30 l/osobu. Minimální 
vývoz pro 2 osoby ze 120 l ná-
doby je 1x za osm týdnů a ma-
ximální vývoz je 1x za čtyři 
týdny. 
Majitel domu si spočítá všech-
ny bydlící a podle základu po-
platku 30 l/osoba/měsíc na obci  
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Začal nám podzim, a tak mi dovolte popřát Vám pevné zdraví a aby se nám temný kovidový mrak vyhnul a aby z něj u nás moc nepršelo.

Připravil Roman Zbožínek

PŘEDBĚŽNÁ CENA PŘI SAzBĚ 0,91 KČ/L

Nádoba 120 l 13 výsypů 1.417 Kč/rok (109 Kč/výsyp)

Nádoba 240 l 13 výsypů 2.834 Kč/rok (218 Kč/výsyp)

Nádoba 1100 l 13 výsypů 13.013 Kč/rok (1001 Kč/výsyp)

Pro majitele nemovitostí, kteří jsou trvale hlášeni jako jediní bude vydáno 6 ks pytlů 60 litrových s logem městyse 
(30 l na hlášenou osobu tzn. 6 x 60l = 360 l za rok krát 0,91 Kč/l = 328,- Kč/rok)

GDPR – „Tímto upozorňujeme čtenáře, že na akcích pořádaných obcí mohou být pořizovány fotografie. Mělo by se tak dít vždy zřetelně 
označenou osobou. Fotografie slouží jedinému účelu – jako materiál ke zvážení, zda daná konkrétní fotografie bude či nebude použita 
v obecním zpravodaji, zejména s přihlédnutím k její vypovídací schopnosti ve vztahu k akci, jež byla obcí pořádána. Pakliže si jako 
účastník takto dokumentované akce kdokoli z vás nepřeje být objektem fotografování a následného zveřejnění ve zpravodaji, sdělte toto 
prosím nejlépe osobě fotografa nebo na podatelně obecního úřadu.“

85 let

Marie Goldmanová

Lubomír Vodička

91 let

MUDr. Milán Prokeš

(květen 2021)

93 let

Marie Zapletalová

Jubilanti do 20. září
Matrika

základní škola dokončuje několik projektů
zš Brodek u Přerova výzva 63 – inkluzivní projekt – 1 016 169,- Kč (šablony II.)

Od 1. 1. 2019 naše škola čerpá finanční pro-
středky z Evropských strukturálních fondů 
v rámci OP VVV.
z finančních prostředků v celkové výši 
1 016 169,- Kč hradíme tyto aktivity:
• Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ
• Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 64 ho-

din/64 týdnů
• Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 

neúspěchem

• Projektové dny ve škole
• Projektové dny mimo školu
• Školní psycholog – personální podpora ZŠ
• Vzdělávání pedagogických pracovníků  
• Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK – 32 

hodin/32 týdnů 
• Kluby pro účastníky ŠD/ŠK – čtenářský 

klub, klub zábavné logiky a deskových 
her, badatelský klub, klub sociálních 
a občanských dovedností 

• Projektové dny v ŠD/ŠK
• Vzdělávání pedagogických pracovníků 

ŠD 
• Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání 

v ŠD

Z důvodu pandemie byl projekt prodloužen 
až do 30. 6. 2021.

ohlásí počet všech bydlících na 
dané adrese společně s velikostí 
popelnice, která je minimálně 
nutná nebo jim bude vyhovovat.
základ poplatku je zákonem 
vymezen jako obsloužená (vy-
sypaná) část velikosti popelnice 
v litrech za kalendářní měsíc 
připadající na osobu, tj. v pří-

padě poplatníka z titulu bydliště 
po vydělení počtem osob s by-
dlištěm v dané nemovité věci 
(příklad: nádoba 120 l s výsy-
pem 1x měsíčně pro 4 osoby, za 
měsíc obslouženo 120 l poděle-
no 4 osobami = základ poplat-
ku 30 l), v případě poplatníka 
z titulu vlastnictví nemovité 

věci, ve které nemá trvalé bydli-
ště žádná fyzická osoba, zaplatí 
poplatník majitel nemovité věci 
minimální obsloužený objem 
30l/měsíc (0,91Kč/l x 30 x 12 = 
328, Kč).
Sazba poplatku předběžně 
stanovena přepočtem nákladů 
na svoz a likvidaci odpadů do 

konce roku 2021 vychází na 
0,91 Kč/l – výše ceny za litr 
obslouženého objemu bude 
upřesněna po zahrnutí nákla-
dů na svoz a likvidaci odpadů 
koncem roku 2021 dle skuteč-
nosti.
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IROP – učebna němčiny IROP – učebna němčiny

Vítání prváčků – 1. 9. 2021, foto Jan Teimer

Vítání prváčků – 1. 9. 2021, foto Jan TeimerVítání prváčků – 1. 9. 2021, foto Jan Teimer

Venkovní úpravySchodolez

ROP – „Fyzika a chemie nás baví, anglicky snadno a hravě“ – 3 535 283,- Kč
Tento projekt řeší vybudová-
ní bezbariérového vstupu do 
školy na II. stupni ZŠ, bezba-
riérové WC, kompletní vyba-

vení učebny fyziky a chemie 
a učebny angličtiny, dále te-
rénní úpravy pozemku před 
školou. Podíl zřizovatele na 

tomto projektu je 10% z cel-
kové částky projektu, která 
činí 3 535 283,- Kč. Projekt se 
měl původně realizovat v roce 

2018, jeho uskutečnění se mu-
selo přesunout na rok 2020 
a 2021, je předfinancován zři-
zovatelem.  

IROP – „Německy hravě a snadně“ – 1 261 258,90,- Kč
Realizace tohoto projektu pro-
bíhá v roce 2021. V rámci to-
hoto projektu je škola vybavena 

„schodolezem“ (vstup do dru-
hého podlaží na II. stupni ZŠ)., 
zmodernizována učebna němec-

kého jazyka, která je také mj. 
vybavena žákovskými a učitel-
ským PC, audiotechnikou a no-

vým nábytkem. Spoluúčast zři-
zovatele je 5 % z celkové částky 
projektu.
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Podzim v Mateřské škole
Krásným babím létem nám za-
čal nový školní rok 2021/2022. 
Slunečné a teplé počasí jsme 
využívali s dětmi při pobytu 
venku a také při dlouhých pro-
cházkách.
Do mateřské školy k 1.žáří 2021 
nastoupilo 80 dětí a díky zájmu 
o naši školu nebude tento počet 
pravděpodobně konečný. Tato 
milá skutečnost nás velmi těší. 
Otevřeny jsou i tento školní rok 
všechny čtyři třídy – nejmladší 
Berušky, Medvídci, Kočičky 
a nejstarší Veverky.
Školní vzdělávací program nese 
název: „Jen si děti všimněte, co 
je krásy na světě“. Každá třída 
si ho následně upraví na míru, 
vzhledem k věku dětí, jejich po-
třebám a požadavkům (např. ná-
stup do 1. třídy).
 

Naše mateřská škola je zapoje-
na do projektu ŠABLONY III., 
díky kterému máme nově škol-
ního asistenta. Projekt je spolu-
financován Evropskou unií.
Pedagogičtí pracovníci se 
budou během školního roku 
vzdělávat díky akreditovanému 
programu dalšího vzdělává-
ní pedagogických pracovníků 
(DVPP) na různých seminářích 
a kurzech. 
Máme v plánu spolupracovat 
s knihovnou a jezdit na plavec-
ký výcvik. Dále by měl proběh-
nout v mateřské škole i anglický 
kroužek jazykové školy Inter-
lingua a v neposlední řadě chce-
me chodit cvičit do tělocvičny 
při základní škole. 
V mateřské škole se už také tě-
šíme na „čtecí babičku“, která  
 

bude pravidelně chodit číst dě-
tem pohádky. 
Děti již začaly pilně tvořit vý-
robky na podzimní výstavku. 
Tvoří jak z přírodnin, tak i z pa-
píru a keramiky. 
I nadále dbáme na zvýšenou hy-
gienu dětí a dezinfekci. 
 

Za všechny zaměstnance ma-
teřské školy Vám přeji krásný 
začátek podzimu, dny plné po-
hody a zdraví.

Mgr. Dominika Kozáková  

Masarykova knihovna a kino
Poděkování

Pracovníci kina a knihovny chtějí vyjádřit velké poděkování panu Viktorovi Kociánovi z firmy Stamak za půjčení těžké techniky  
a postavení konstrukce pro filmové plátno a také technickým zaměstnancům našeho městyse za instalaci a napnutí filmového plátna.

Za vstřícnost, ochotu a veškerou pomoc při přípravě letního kina, které se letos konalo třikrát, vám všem děkujeme.

Kurz dramatické výchovy
V našem městyse proběhl tří-
denní adaptační kurz dramatic-
ké výchovy studentek Gymná-
zia Jana Blahoslava a Střední 
pedagogické školy z Přerova. 
Ubytování jim poskytla klubov-
na místního skautu.
Studentky hledají inspirační 
zdroje pro svou práci, učí se 
adaptovat a spolupracovat s lid-
mi v jiných podmínkách a v ne-
známém prostředí. Navštívily 

mimo jiné i zvonařskou dílnu. 
Vedoucí kurzu paní učitelka 
Mgr. Věra Mikulcová oslovila 
naši knihovnu s přáním, dově-
dět se o této lokalitě co nejvíce 
informací, zapůjčila si u nás 
dokumenty týkající se naše-
ho městyse a uvítala nabídku 
přednášky s PhDr. Františkem 
Hýblem. 
Spokojenost a potěšení bylo 
oboustranné.
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Tomáš Magnusek opět v Brodku – Nabídka speciálně pro naše občany
Film „Stáří není pro sraby“ re-
žiséra Tomáše Magnuska bude 
promítán dne 12. listopadu 2021 
v 18:00 v kině v Brodku u Pře-
rova.
Po filmu bude opět následovat 
beseda s režisérem Tomášem 
Magnuskem, který nám od mi-
nulého setkání v Brodku zhubl 
o 80 kilo :-).
Film Stáří není pro sraby je 
plný hereckých legend a také 
populárních herců jako je Eva 
Burešová (Slunečná), Láďa 
Ondřej (Ordinace v růžové 
zahradě) či Martin Dejdar. 
Z hereckých bardů se můžete 
těšit na Rudolfa Hrušínského, 
Jiří Krampola, Luďka Sobotu 
či Jana Přeučila. Ve filmu se 
objeví i Emmerson Fittipaldi, 
legenda Formule 1. Film bude 
promítání pouze v pár kinech 
po celé ČR a do kin po celé ČR 
tedy nejde. Bude to speciální 
projekce s besedou.

Mgr. Věra Hrabalová



Brodecký zpravodaj 93/2021

Pojem švédské šance
Pojem Švédské šance, na je-
hož vyzvednutí ze zapomnění 
se velmi podílel pan Dr. Hýbl 
z Brodku u Přerova, Vám jistě 
není třeba nijak zvlášť předsta-
vovat. V současné době běží 
veřejná sbírka na tzv. zvony 
smíření, které by měli osud ne-
vinných obětí hromadné vraždy 
trvale připomínat budoucím ge-
neracím v kostele sv. Vavřince 
v Přerově. Zároveň se herci Ná-
rodního divadla pustili do natá-
čení inscenace s názvem Očitý 
svědek, která se snaží přiblížit 
k událostem z roku 1945 očima 

lidí, kteří byli tenkrát u toho. 
Ve spolupráci s Národním di-
vadlem Praha bychom v září 
rádi pozvali veřejnost v našich 
obcích na benefiční promítání 
této divadelní hry. Podrobnosti 
o záměru najdete na odkazu: 
https://www.farni-musle.cz/ 
2021/07/svedsk-sance-a-zvony 
-smireni-pro-prerov/
Domnívám se, že vzhledem 
k umělecké úrovni představení 
bude vhodným místem pro jeho 
shlédnutí brodecké kino. 

Otec Tomáš, farář 

Report z Pirátské Tvrze
Vážení čtenáři našich pravidel-
ných reportů,
léto je za námi a tak se sluší 
malá rekapitulace naší činnos-
ti během této doby. Ač ještě ne 
úplně v ideálních podmínkách, 
daly se relativně pořádat hlavně 
venkovní akce.
Před začátkem prázdnin jsme 
se zúčastnili jako již tradičně 
Fotbalového turnaje politických 
frakcí v Bystročicích. Letos se 
náš tým Pirátské Tvrze umístil 
na solidním bronzovém 3. místě 
z celkového počtu osmi týmů. 
Zajímavostí je, že zahrát si přijel 
i ženský tým složený z našich 
Pirátek, který byl poskládaný 
skoro ze všech koutů republiky. 
Holkám patří určitě velký obdiv 
a podle všeho se již těší na účast 
v dalším ročníku.
Souběžně proběhlo i komunitní 
setkání v Brodku u Přerova ve  
 

skautské klubovně. Zde proběhlo 
finále a následné vyhlášení vítězů 
Counterstrikové ligy, kterou naši 
členové pomáhají již více jak rok 
pořádat a celkově se jí účastní ně-
kolik desítek hráčů. Na začátku 
prázdnin se uskutečnil Pirátský 
tenisový turnaj ve čtyřhře v rámci 
hodových oslav v Majetíně. 
Festival svobodné hudby Vy-
Osení proti nesmyslným po-
platkům OSA jsme 14. srpna 
pořádali v osvědčené spoluprá-
ci s Piráty z Přerova. Hlavními 
hvězdami festivalu byla skupina 
Třetí Dáma. Mezi další vystu-
pující se zařadili skupiny The 
Inversion a Cirkus Láskohrad. 
Hudební produkci zakončil pře-
rovský DJ Jungling Jay. 
„VyOsení je specifický hudební 
festival svobodné hudby, který se 
zaměřuje proti poplatkům ochran-
ného svazu autorského – OSA. 
 

Ta totiž nechápe, jak může vystu-
povat někdo jen tak, pro radost 
druhých, proto touto akcí, která 
je již sedmým ročníkem, dokazu-
jeme že to opravdu jde a s velkou 
podporou.“ říká spolupořadatel 
této akce Radek Vojtek. 
Vyvrcholením naších letních 
akcí poté byl 15. ročních le-
gendárního festivalu Kytary in 
Majetín, kterému předcházel po 
celý den od 9 hod. ráno, až do 
odpoledne Pirátský turnaj v no-
hejbale, kterého se tentokrát zú-
častnilo sedm družstev.
Na samotném hudebním festiva-
lu poté vystoupily kapely Nicoti-
ne heart (blues rock), Miserable 
Ones (surf rock´n´roll), The 
Neuminic (punk) a také domácí 
Session a překvapení večera Bro-
decké Untergrunt. O afterpárty se 
postupně postarali DJ Crackenn, 
Jungling Jay a Pan Pouštěč.
 

I když nás od rána trošku stra-
šilo počasí, nakonec se celý den 
krásně vydařil a návštěvníci si 
akci náležitě užili, za což patří 
všem organizátorům a pomocní-
kům velké díky.
Jinak se samozřejmě podílíme 
na předvolební kampani Pirátů 
a Starostů. Můžeme se potkat 
nejen při rozdávání koaličních 
listů ,,Vraťme zemi budouc-
nost“ různě v celé působnosti 
Tvrze, ale rádi přivítáme další 
dobrovolníky, kteří chtějí přilo-
žit ruku k dílu a nebo pomoct 
svými nápady. Každopádně toto 
společné úsilí Pirátů a Starostů 
vyvrcholí sněmovními volbami 
8. a 9. října.

Radek Vojtek
Předseda MS Pirátská Tvrz

a kolektiv Pirátské Tvrze
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Vážení fotbaloví přátelé,
s letním sluníčkem, příjemnými 
teplotami a hlavně bez roušek se 
nám „normálně“ rozběhla fot-
balová sezóna 2021/2022. 
Cíle máme jasně dané. Fotba-
lem, pohybem a příjemným 
prostředím bavit diváky a taky 
sebe. Je radost vidět plné hřiš-
tě malých capartů s fotbalovým 
nadšením a jak se vesele pohy-
bují po hřišti, pokřikují a baví 
se pohybem. V letošní sezóně se 
do mladší přípravky přihlásilo 
na 20 dětí. Kromě mladší pří-
pravky jsem do sezóny nahlásili 
družstvo mladších žáků, které 
úspěšně bojuje ve své kategorii 
a zatím uhrálo jedno vítězství, 
remízu i jednu prohru.
Naše „B“ mužstvo drží podzim-
ní neporazitelnost a baví diváky 
spoustou gólů, kterých již nastří-
lelo v 5ti zápasech 23. Což je té-
měř 5 vstřelených gólů na zápas. 
Další atrakcí a pozvánkou na 
zápasy je nová podzimní posila.  
 

Bývalý reprezentant, vítěz pohá-
ru UEFA, mistr české ligy i po-
háru, úspěšný fotbalista, trenér 
a nově již i dědeček Radoslav 
Látal rozšířil naše řady a již potě-
šil naše diváky svou pestrou hrou 
a několika góly. 
Naše „A“ mužstvo se pere 
o klidný střed tabulky. V posled-
ním domácím zápase jsme se 
utkali se soupeřem z Bohuňovic. 
A i přes velkou marodku naši 
borci zabojovali a získali důleži-
té 3 body za vítězství 2:1.
V pozadí herních výsledků bo-
jujeme o získání státní dotace 
z Národní sportovní agentury. 
Máme za sebou úspěšné získání 
stavebního povolení a v těchto 
dnech finalizujeme projekt a pro-
jektovou dokumentaci. S podpo-
rou městyse, školy a i ostatních 
zájmových spolků se snažíme zís-
kat státní podporu na vybudování 
multifunkčního hřiště s umělým 
povrchem na tenis, basketbal, 
nohejbal, volejbal a k tomu hřiště  
 

s umělou trávou nejvyšší kvality. 
Hodnocení projektů proběhne 
v listopadu a když to všechno dob-
ře dopadne tak podzim 2022 mů-
žeme trénovat na hřištích s umě- 
lým povrchem a osvětlením.

Závěrem Vás všechny zvu na 
nejen domácí zápasy a těšíme se 
brzy na viděnou.

Albert Složil, Místopředseda  
FK Brodek u Přerova
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Vážení fotbaloví fanoušci, spor-
tovní přátelé,
sezóna 2021/2022 se nám ply-
nule rozběhla a máme odehráno 
již několik kol 2. ligy PLMK.
 

Během léta jsme se přátelskými 
zápasy udržovali v připravenosti 
na start nové sezóny. 
Hlavní a důležitou novinku ne-
jen pro fanoušky přinášíme, že  
 

na každém našem domácím zá-
pase je o bohaté občerstvení po-
staráno. Těšíme se na Vás.
Veškeré informace k výsledkům, 
střelcům branek a další novinky  
 

najdete na facebookovém profilu 
PDHT Luková www.facebook.
com/PDHTLukova.

Radek Vojtek, PDHT Luková

PDHT Luková

PODzIM 2021

1. kolo
PDHT Luková 2:1 Ludva Říkovice

2. kolo
FC Langsam 3:3 PDHT Luková

3. kolo
PDHT Luková 2:1 OCP Želatovice

Dětský den pro Tomáška 
V sobotu 10. července jsme 
v areálu našeho Kynologické-
ho klubu pořádali dětský den, 
jehož výtěžek jsme věnovali To-
máškovi Fialovi, ročnímu chla-
pečkovi, který bojuje s nemocí 
SMA – spinální muskulární 
atrofií na nákup kompenzač-
ních pomůcek a velmi náklad-
nou rehabilitační léčbu. Pro děti 
a jejich rodiče bylo připraveno 
12 stanovišť, po úspěšném spl-
nění všech úkolů na děti čekaly 

ceny. Kromě soutěží měli děti 
možnost projet se na koních, 
k dispozici byl skákací hrad, co-
pánkování, malování na obličej, 
cukrová vata, možnost vyzkou-
šet si první pomoc a ukázka 
výcviku našeho kynologického 
klubu. Na dětském dnu byla 
také ukázka hasičské techniky, 
záchranářské čtyřkolky, sanit-
ky i několika motorek. Ukázky 
pro děti udělali také kynologové 
z kynologické záchranné brigá-

Kynologický klub 
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Sbírka na pomoc Hodonínsku 
24. 6. 2021 postihlo několik 
obcí na Hodonínsku tornádo 
které si vyžádalo několik obě-
tí a obrovské materiální škody. 
Hned následující den jsme za-
čali v rámci našeho kynologic-
kého klubu pořádat sbírku na 
pomoc obcím, které byli tímto 
tornádem zasaženi. Větší část 
sbírky byla předána do jednoho 
z centrálních skladů v obci Dub-
ňany, materiál a nářadí na opra-
vu domů jsme předali přímo v 
obci Lužice. Na vlastní oči jsme 
mohli vidět hrůzu, která lidi v 
postižených obcích potkala, o 
to víc si vážíme pomoci všech, 
kteří jakkoli přispěli. Během 
pouhých tří dnů jsme zaplni-

li dvě velké dodávky, přispěli 
nejen členové brodeckého ky-
nologického klubu (materiálně, 
finančně nebo posláním peněz 
na účet), ale přispěli i obyva-
telé Brodku a okolí, finančně 
pomohl Sokol Brodek a pomoc 
nám přiváželi i pro nás cizí lidé 
z Přerova, Olomouce i Prostějo-
va. Děkujeme firmě Delikan za 
paletu s tunou granulí a zapůjče-
ní jedné z dodávek. Tato sbírka 
nebyla naší první a určitě také 
nebyla poslední. Vždy, když se 
stane nějaké neštěstí, budeme 
připraveni pomoci. Ještě jednou 
děkujeme všem!

Tomáš Ministr
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dy Olomouckého kraje, včetně 
ukázky Dog dancingu a na zá-
věr mezi děti přišli OSC – Uni-
verzální superhrdinové. Veliké 
díky patří všem, kteří se na akci 
podíleli, ať už našim členům, 

kterých se na akci podílelo přes 
30 i sponzorům – Nestlé Zora 
Olomouc, Barf centrum Krč-
maň, výrobce krmiv Delikan, 
umělecké zvonařství paní Dyt-
richové, za návštěvu děkujeme 

místnímu faráři otci Tomášovi 
a obrovský dík patří Brodec-
kým hasičům nejen za spoustu 
cen, ale i ukázky hašení požáru 
a pěnu pro děti, která byla vyvr-
cholením celého dětského dne. 

Finančně na akci přispěl také 
Olomoucký kraj a naše obec. 
O dobrou atmosféru se postaral 
DJ Atom. Pro Tomáška se for-
mou dobrovolného vstupného 
vybralo přes 31.000 Kč.


