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Vážení občané Brodku u Pře-
rova a Lukové,

čas prázdnin a dovolených 
utekl jako voda a věřím, že jste 
si našli chvilku na odpočinek. 

SOM Dolek uspořádalo dru-
hou sobotu v září tradiční cyk-
lovyjížďku, které přálo počasí 
a hojná účast (580 registrova-
ných účastníků).  

Na Magistrát města Přerova 
byl odevzdán návrh na zadání 
územního plánu 30. 9. 2015. 
Do schválení zastupitelstvem 
městyse na 6. veřejném zasedá-
ní mohou občané Brodku u Pře-

Slovo starosty Ing. Zbožínka
rova a Lukové podávat podněty 
a návrhy na úřadě městyse.

Dále bych Vás rád informoval, 
že naše žádost o dotaci z Regio-
nálního operačního programu 
Střední Morava na projekt „Fy-
zická revitalizace Revolučního 
náměstí a přilehlých komunika-
cí“ uspěla v druhém kole a byla 
schválena 24. 8. 2015.  Městys 
získá dotaci ve výši 6 169 056 
Kč (max. 85 %) při splnění pod-
mínek a především termínu do-
končení 31. 12. 2015. Ve výbě-
rovém řízení byla vybrána firma 
Stanix s.r.o. ze Zlína.

Cyklistická vyjížďka  
"Okolo mikroregionu DOLEK"

Zastupitelstvo městyse od-
souhlasilo na svém veřejném 
zasedání vybudování sociální-
ho zázemí tělocvičny. Ve vý-
běrovém řízení bylo vybráno 
sdružení Jiří Olšanský a Martin 
Drabiščák. Výstavba bude do-
končena ke 250. výročí založení 
školy v Brodku u Přerova.

Žádost podaná na Olomoucký 
kraj o dotaci na zakoupení nové 
motorové stříkačky pro naše hasi-
če byla schválena ve výši 40 000 
Kč a nová stříkačka PH-ALFA2 
je již součástí jejich výzbroje.

Na Ministerstvo pro místní 

rozvoj jsme podali žádost na 
opravu kříže u výjezdu z obce 
Brodek u Přerova, směr Luko-
vá. Ta byla schválena a městys 
získá dotaci ve výši 53 060 Kč 
při splnění podmínek, termín 
dokončení je 31. 10. 2015.

Na 5. veřejném zasedání za-
stupitelstva městyse byla schvá-
lena OZV č.1/2015 o zákazu 
požívání alkoholu na některých 
veřejných prostranstvích. 

Přeji hodně slunných podzim-
ních dnů.

Ing. Roman Zbožínek
starosta městyse

Cyklistická vyjížďka SOM Dolek 2015
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Cyklistická vyjížďka "Okolo mikroregionu DOLEK", konaná dne 12.9.2015

Kategorie: Místo: Jméno a příjmení: Čas:  
(hod,min.vt)

Město, městys, 
obec:

Cyklo špunt:
1. Julie Pechová 3:26:00 Majetín

2. Vojtěch Hrouza Majetín

3. Adélka Krejčířová Císařov

Mladší dorost  
– holky:

1. Veronika Zatloukalová 1:58:00 Brodek u Přerova

2. Veronika Nováková 2:49:33 Brodek u Přerova

3. Simona Sychravová 2:50:14 Brodek u Přerova

Mladší dorost  
– kluci:

1. Jan Přikryl 1:49:23 Citov

2. Jakub Hanák 1:54:02 Citov

3. Jan Karásek 1:54:52 Brodek u Přerova

Starší dorost  
– holky:

1. Nicola Křenková 1:18:40 Majetín

2. Silvie Beňová 1:41:15 Přerov

3. Michaela Vinklerová 2:08:48 Brodek u Přerova

Starší dorost  
– kluci:

1. Radim Dosoudil 1:24:36 Velky Týnec

2. Ondřej Pivec 1:33:40 Majetín

3. Ondřej Marek 1:50:20 Kokory

Junior – dívky:
1. Gábina Skoupilová 1:41:16 Brodek u Přerova

2. Hana Zalotěnková 1:56:38 Rokytnice

3. Klára Skříčková 1:56:39 Rokytnice

Junior – kluci:
1. Filip Skládal 1:02:45 Majetín

2. Michal Malík 1:15:19 Velký Týnec

3. Vladimir Vlček 1:34:88 Rokytnice

Ženy:
1. Andrea Smolková 1:18:48 Troubky

2. Andrea Stavělová 1:20:01 Majetín

3. Hana Ministrová 1:23:00 Brodek u Přerova

Muži:
1. Michal Smolka 1:0O:0O Troubky

2. Petr Skládal 1:02:46 Majetín

3. Tomáš Ministr 1:09:50 Brodek u Přerova

NEJSTARŠÍ ŽENA: Marie Andělová – 77 let, Přerov
NEJSTARŠÍ MUŽ: Pavel Kratochvíl – 78 let, Citov

Celkový počet úlastníků: 574 (startující z Brodku)
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Fotbalová přípravka FK Brodek u Přerova
Vážení sportovní přátelé,

fotbalová přípravka FK Bro-
dek u Přerova v srpnu zahájila 
soutěžní sezónu 2015/16 v  pře-
boru mladších přípravek okresu 
Přerov. Hráčský kádr tvoří 15 
fotbalistů ročníku 2007–2009, 
kde převládá ročník 2008.

Kluci pod vedením trenéra 
Michala Bušiny a Marka Poklu-
dy začali trénovat v roce 2014 
a pod hlavičkou fotbalové škol-
ky FK Brodek v sezóně 2014/15 
odehráli několik přátelských 

utkání a turnajů v přerovském 
regionu. V měsíci září pana Po-
kludu po dobu práce v zahra-
ničí nahradil na pozici trenéra 
pan Petr Bušina. Rádi na hřišti 
v Brodku u Přerova přivítáme 
nové mladé kluky, kteří mají 
chuť si zahrát fotbal.

Tréninky jsou každé pondělí 
a středu od 17.00 hod. a v zim-
ním období v tělocvičně v úterý 
od 17.30 hod.

Děkujeme rodičům za podpo-
ru a obětavost.

Výsledky zápasů
1.FC Viktoria Přerov-Brodek 17:3 Branky: Bušina 2x, Hrbáček
Troubky-Brodek 1:5 Branky: Bušina 3x, Fousek, 

Zatloukal
Brodek-Kozlovice B 3:5 Branky:Fousek 2x, Bušina
Hor. Moštěnice-Brodek 0:4 Branky: Bušina 2x, Gregůrek, 

Hrbáček
Brodek-Kojetín / Koválovice  "A"  5:9 Branky: Bušina 3x, Gregůrek 2x
Zubr Přerov-Brodek 3:6 Branky: Gregůrek 3x, Bušina 2x, 

Fousek
Brodek-Viktorka Přerov "A" 2:7 Branky: Bušina 2x

FK Brodek u Přerova A - S. Plumlov  2 - 2    0-2

FK Brodek u Př.-DOROST sezóna 2015-2016 FK Brodek u Přerova - mladší žáci  2015-2016

 Foto Jan Teimer

 Foto Jan Teimer  Foto Jan Teimer
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FK Brodek u Př. B - S.Říkovice 6 - 2  5-0

FK Brodek u Př.- FK Polkovice mladší žáci

FK Brodek u Př.- mladší přípravka
Hor. řada. Bušina P. Pokluda M. Pokluda M, Fousek K. Velcel  
V. Pecka V. Durčák J. Bušina M.
Dol. řada: Hrbáček D. Zatloukal M. Šustera F. Gregůrek M. Bušina D.

 Foto Jan Teimer

 Foto Jan Teimer

Před minulou sezónou 
2014/2015 proběhlo sloučení 
s týmem FC Brodek a pod hla-
vičkou PDHT Luková tak půso-
bí jednotný fotbalový klub malé 
kopané. Aktuálně nastupujeme 

ve 3. lize Přerovských lig 
malé kopané (PLMK). Srdečně 
zveme všechny fanoušky a pří-
znivce na domácí zápasy, které 
hráváme v neděli od 9.30 hod. 
na hřišti v Lukové. 

PDHT Luková

Další informace, foto, komplet-
ní rozpis zápasů, výsledky zápasů 
a spoustu dalšího na facebooko-
vém profilu PDHT Luková.

Rozpis 3. ligy PLMK – Podzim 2015

11. 10. NE 9:30 PDHT Luková vs. Komerční banka

17. 10. SO 10:00 XXXL vs. PDHT Luková

25. 10. NE 9:30 PDHT Luková vs. STS Chvojkovice

1. 11. NE 9:30 PDHT Luková vs. FC Hrkotka

8. 11.  NE 12:00 FC Titanic vs. PDHT Luková

15. 11. NE 9:30 PDHT Luková vs. Katalánci Tovačov

22. 11. NE 10:15 City Citov vs. PDHT Luková

Radek Vojtek
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Jubilejní 10. Drakiády se 
zúčastnilo 83 zaevidovaných 
účastníků – dětí i dospělých. 
Vítr byl dopoledne skoupý, ale 
odpoledne se naštěstí nesmě-
le rozfoukal. Díky němu jsme 
mohli na obloze pozorovat 
různé typy, velikosti i barvy 
draků. Většina z nich byla za-
koupených, z domácí výroby 
jich bylo pramálo. Každý re-

Drakiáda
gistrovaný účastník si odnesl 
voňavou dobrotu v podobě per-
níkového dráčka.

Je potěšující, kolik rodin strá-
vilo společné nedělní odpoledne 
aktivním pobytem venku. Děku-
jeme za účast!!!

Za Medvědářskou společnost 
Lenka Brázdová  

a Ludmila Dohnalová

Foto: Petr Vít

Foto: Petr Vít

Jubilejní Drakiáda v Brodku u Přerova

Akce „Bubnování v kruhu“

Akce „Bubnování v kruhu“Jubilejní Drakiáda v Brodku u Přerova

Masarykova knihovna pořá-
dala pro občany 22. září 2015 
společenskou akci Bubnování 
v kruhu. Bubnování se uskuteč-
nilo na hřišti u sokolovny a zú-
častnilo se zhruba 50 návštěvní-
ků z Brodku i okolí.

Dva hlavní aktéři projektu 
Lukáš Vídenský a Jiří Pejša 
přivezli s sebou 40 kusů afric-
kých bubnů a 60 kusů perkus-

Bubnování  
v kruhu

ních nástrojů. Někteří lidé si 
dokonce přinesli i svoje bubín-
ky. Oba profesionální bubeníci 
formou hry rozbubnovali ve 
velkém kruhu všechny nováč-
ky – bubeníky. Hra na africké 
džembe byla jednoduchá, zá-
bavná a užitečná, poskytla zú-
častněným radost ze hry a dob-
rou náladu.

Mgr. Věra Hrabalová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRODEK U PŘEROVA
Majetínská 275, 751 03 Brodek u Přerova

Vážení občané, Základní škola 
Brodek u Přerova připravuje vý-
stavu „Škola 250 let“. Tato vý-
stava je věnována výročí, kdy od 
zřízení školy pro Brodek a Citov 

Obhajoba závěrečných  
absolventských prací

Školní výlet

Atletické závody

Školní družina – vynášení „Morany“

Dopravní soutěž

Ohlédnutí za loňským školním rokem

Slavnostní vyřazení žáků IX. třídy na úřadu městyse

Obhajoba závěrečných  
absolventských prací

20. října 2015 uplyne již 250 
let. Na naší výstavě máte mož-
nost se seznámit s tím, k jakým 
historickým změnám v průběhu 
čtvrt tisíciletí došlo u nás i ve 
světě, máte příležitost vidět, jaké 
vynálezy obohatily lidský život, 
můžete nahlédnout do historic-
kých kronik, z nichž nejstarší 
zápis pochází z roku 1777. Dále 
uvidíte, které osobnosti v průbě-
hu těchto 250 let spatřily světlo 

světa, jak se proměnila řemesla 
a průmysl. Zhlédnete také, kte-
rá výtvarná a literární umělecká 
díla byla v této době vytvořena 
a které výtvarné slohy obohatily 
světovou kulturu. Seznámíme 
Vás s rodokmeny panovníků, 
kteří v této době vládli. Můžete 
poznat, jak se proměnilo školství 
za 250 let, uvidíte staré a nové 
učební pomůcky a práce žáků. 
Pobavíte se tím, jaké rozdíly jsou 

v oblékání lidí v tehdejší době 
a dnes. Výstavu tematicky uza-
vře výstava zapůjčená z Muzea 
Komenského v Praze, s názvem 
Od Marie Terezie po dnešek, kde 
jsou připravena ke zhlédnutí his-
torická i nová vysvědčení.

Prohlédnout si můžete všech-
ny prostory školy, včetně nové 
přístavby tělocvičny.

Přijďte nás navštívit, užít si 
procházku dlouhou historií…

Ohlédnutí za loňským školním rokem

Škola  
250 let
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Tábor v duchu „The Flinstones“

JUNÁK - český skaut,
středisko Táborníci Brodek  

u Přerova, z.s.

I v letošním roce jsme za-
hájili prázniny dvoutýdenním 
pobytem na táborové základně 
v Nejdku u Bělotína. Tábor na 
téma ,,The Flintstones” si uži-
lo 73 dětí, o které se staralo 15 
vedoucích. K tomu, aby tábor 
mohl úspěšně proběhnout, je 
potřeba i hodně dalších ochot-
ných lidiček, kteří tábor postaví, 
zajistí dovoz potravin, chystají 
dřevo pro kuchyň a na ohřev 
vody, realizují opravy a zvele-
bují tábořiště. Ale nejdůležitější 
funkci zastávají kuchařky, bez 
kterých by nefungovalo vůbec 
nic. Všichni tito lidé nám pomá-
hají ve svém volném čase a bez 
nároku na finanční odměnu. 
Jejich odměnou je smysluplně 
strávený čas s partou podobně 
smýšlejících kamarádů a spoko-
jenost dětí na táboře. Za všechnu 
tuto pomoc jim můžeme jenom 
poděkovat a doufat, že je jejich 
nadšení neopustí.

V září proběhla už tradič-
ní soutěž ,,Kotlíkový guláš”. 
Krásný den se rozhodlo strávit 
u ohně devět týmů, i když ve 
stejný den bylo akcí v Brodku 
a okolí několik. Po několika ho-

dinách vaření porota vyhodnoti-
la a ocenila nejlepší výtvor.

Schůzky dětí probíhají v úte-
rý a ve čtvrtek od 16.00 do 
17.30 hodin.

Pavlína Procházková

Tradiční soutěž „Kotlíkový guláš“Tábor v duchu „The Flinstones“
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V pátek 2. října proběhl v čás-
ti našeho městyse závod v orien-
tačním běhu, který byl tentokrát 
určen pro žáky základních škol. 
Kromě žáků druhého stupně 
naší školy se této akce, která 
byla podporována Českým sva-
zem orientačních sportů v rámci 
výukového programu „Orienťák 
do škol“, zúčastnili i stejně staří 
žáci z Kokor a Velkého Týnce. 
Byly připraveny dvě tratě – krat-
ší o délce 1,4 km pro šesťáky 
a sedmáky a delší – 1,8 km pro 
osmáky a deváťáky. Za nádher-

V Brodku proběhl závod  
v orientačním běhu pro školy

ného slunečného dopoledne se 
závodů zúčastnilo celkem 134 
dětí a z brodeckých dětí se nej-
více dařilo Martinu Bučkovi 
a Kryštofu Burejtovi, kteří vy-
hráli závod šesťáků. V nejvíce 
početné kategorii sedmáků do-
sáhly nejrychlejšího času ten-
tokrát dívky - Jana Golenková 

s Terezií Havranovou, mezi 
osmáky vyhráli Jiří Koutný 
a Lukáš Bundil a pouze v kate-
gorii deváťáků se naši závodníci 
Dominik Továrek a Jan Odstr-
čil museli sklonit před soupeři 
z Velkého Týnce a obsadili dru-
hé místo. Vítězi ale byli všichni, 
kteří si přišli zasportovat a vy-

zkoušet tento poměrně neznámý 
ale pěkný sport. A aby nezůstalo 
jen u jednoho závodu, tak se na 
jaře zase my vydáme zaběhat 
si k našim soupeřům do Kokor 
a VelkéhoTýnce. Uvidíme, jak 
se nám bude dařit a snad dosáh-
neme také pěkných výsledků.

Ing. Dušan Vystavěl

Závod v orientačním běhu

Závod v orientačním běhu

Závod v orientačním běhu
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Z činnosti Sboru dobrovolných 
hasičů Brodek u Přerova

V letošním roce naše zása-
hová jednotka vyjížděla cel-
kem k jedenácti mimořádným 
událostem.

Byly to dva požáry v ro-
dinných domech, dva požáry 
travního porostu, jeden požár 
osobního vozidla, jeden požár 
stohu, dvakrát zaplavený pod-
jezd, dvakrát likvidace vosích 
hnízd a jednou odstraňování 
následků přívalových dešťů 
a sesuvu půdy.

Naše jednotka se také účast-
nila taktického námětového 
cvičení v Domově na zámečku 
v Rokytnici, kde byla provádě-
na simulace požáru a evakuace 
asi šedesáti zdravotně postiže-
ných klientů.

Členové zásahové jednotky 
se v průběhu roku pravidelně 
účastní školení velitelů, stroj-
níků, nositelů dýchací techni-
ky, jakož i školení všech členů 
jednotky.

Hodně času zabere i údržba 
a pravidelné zkoušky naší tech-
niky a údržba budovy hasičské 
zbrojnice.

Letos jsme se podíleli na po-

řádání dne s IZS v Brodku, kde 
jsme zajišťovali občerstvení, 
předváděli ukázky naší techni-

ky a předvedli hašení požáru 
družstvem našich mladých ha-
sičů.

Také jsme spolupořádali 
hody v naší obci a provedli sběr 
železného odpadu.

V březnu jsme zorganizovali 
turnaj mladých hasičů ve flor-
balu v brodecké sokolovně.

V měsíci květnu jsme 
v Brodku na hřišti organizovali 
okrskovou soutěž v požárním 
sportu za účasti našich družstev 
mužů, žen a mladých hasičů.

V červnu jsme se účastni-
li soutěže Oplocký kopeček 
v Oplocanech, kde jsme před-
vedli požární útok veteránů 
s historickou požární stříkačkou 
PS 8, a celé družstvo tento útok 
absolvovalo v dýchacích pří-
strojích. Této soutěže se účast-
nilo i družstvo našich mladých 
hasičů, které v tvrdé konkurenci 
obsadilo pěkné třetí místo.

Družstva mužů a mladých 
hasičů se letos účastnila i dal-
ších soutěží, a to v Majetíně, 
Kojetíně a Lukové.

V srpnu jsme se účastnili 
soutěže v Brodku u Dětenic 
(okres Jičín), nazvané Brodec-
ké Brklání, kde naše smíšené 
družstvo obsadilo páté místo.

V měsíci září byla poříze-
na nová požární stříkačka PH 
ALFA 1 s motorem Honda GX 
630, která bude používána k zá-
sahům.

Stříkačka byla financována 
zčásti obcí a zčásti z dotace 
Olomouckého kraje.

Více o naší činnosti a akti-
vitách se dozvíte na interneto-
vých stránkách www.sdhbrode-
kuprerova.cz

S pozdravem
velitel SDH Brodek u Přerova - 

Aleš Drelich

Soutěž v Brodku u Dětenic

Požární stříkačka PH ALFA 1
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Na začátku června bylo na 
kostelní věži v Brodku u Pře-
rova rušno. Nekonala se zde 
žádná zábavná akce, na které 
jsme v poslední době zvyklí, 
ale uskutečnil se velký úklid. 
Dobrovolníci z brodecké far-
nosti vyklízeli holubí trus 
a hnízda i s mrtvými ptáky. 
Dále odklízeli staré prohni-
lé trámy od zvonů, závaží ze 
starých mechanických hodin, 
dráty, a dokonce i stará srdce 
ze zvonů schovaná na vrcho-
lu věže. Vše včetně těžkých 
věcí se muselo odnosit dolů 
po schodech. Dole jsme veš-
kerý nepořádek naházeli do 
vlečky, která byla brzy skoro 
plná. Železné a měděné kovy 
byly prodány a peníze předány 
farnosti. Tento úklid trval dob-
rovolníkům skoro celý den. Na 
věži se již dlouho neuklízelo 
a bylo to poznat. Holubí trus 

Hodiny na kostele  
zase ukazují přesný čas 

spolu se slámou donesenou holuby byly 
skoro po kolena. Věž se musela uklidit ne-
jen proto, že dlouho uklizená nebyla, ale 
zejména kvůli přípravě na instalaci nové-
ho hodinového stroje.

Díky sbírce farníků a významné finanč-
ní podpoře městyse jsme mohli konečně 
zrealizovat investici do nového, moder-
ního hodinového stroje. Starý pohon byl 
před několika lety odstaven při montáži 
nové stolice závěsů zvonů. Pohon je plně 
automatický bez potřeby lidské obsluhy. 
Ten, kdo v minulosti chodil pravidelně 
každé dva dny na věž natahovat hodiny, 
ví, jaká je to úleva. Původní historic-
ký hodinový stroj bude uložen společně 
s prvním zvonem rodiny Dytrychovy (ten 
byl taktéž nahrazen za nový) ve farnosti.  
Děkujeme všem, kteří se jakkoli zapojili 
a pomohli.

Až se vás v budoucnu bude někdo ptát, 
kolik je hodin, klidně mu můžete odpově-
dět jako za našich předků: „Podívej se na 
věž“. 

Farníci z Brodku u Př.

Hodiny kostela

Srdce kostelních hodin už zase bije v pravidelném rytmu
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Po jarních vydařených 
akcích, hlavně pak hudební 
festival VyOsení a dobro-
volnická ekologická akce 
Ukliďme Česko, probíhalo 
letní období pro brodecké 
členy a příznivce místní-
ho sdružení Pirátská Tvrz 
volněji. Podpořili jsme pi-
rátské plavidlo na neckiádě 
v sousedním Majetíně, které 
dokonce vyhrálo první cenu 
od poroty. Taktéž jsme orga-

Report z Pirátské Tvrze
nizátorsky podpořili sester-
skou akci festivalu VyOsení 
- Kytary in Majetín. 

Na konci září vyšlo první 
číslo Pirátských novin Olo-
mouckého kraje, které mimo 
jiné mapuje pirátské aktivity 
v tomto kraji a nemalou po-
zornost věnuje i naší Pirátské 
Tvrzi a jejímu počínání. Vý-
tisky jsou již volně k dostání 
i v Brodku v různých restau-
racích, obchodech, čekárnách, 

na nádraží a jiných veřejných 
místech. 

Nadále sledujeme dění 
v Brodku a zůstáváme ob-
čansky aktivní. Náš zástupce 
v Rozvojové komisi Tomáš 
Lacina shrnuje první rok čin-
nosti po volbách takto: ,,Ko-
mise je aktivní, nasloucháme, 
pracujeme, komunikujeme.“ 
A my doufáme, že s výsledky 
činnosti této komise, ale i ji-
ných, se brzy setkáme v reálu. 

Pokračujeme dalšími kroky 
v činnosti Tvrze nejen v Brod-
ku. Kdy budou další setkání, 
to se dozvíte na www.tvrz.
pirati.cz nebo i na facebooko-
vém profilu Pirátská Tvrz, kde 
činnost můžete nejen sledovat, 
ale i se sami zapojit a aktivně 
přispívat.

Radek Vojtek
Příznivec  

MS Pirátská Tvrz

Pavel Hlavinka
Havlíčkova 551

Brodek u Přerova

HlavinkaPavel@seznam.cz
Tel.: 731 521 055


