
Milé čtenářky, milí čtenáři, 
vítám Vás na  stránkách Brodeckého zpravodaje. Před 

námi je léto, a  to má mít pozitivní náboj. Pro někoho je 
časem odpočinku, pro někoho naopak časem pohybu 
a  nových dobrodružství. Co se  nám do  prázdnin 
podařilo v Brodku u Přerova dokončit:

• Příjezdová účelová komunikace ke  sběrnému dvoru 
je dokončena.

• Rekonstrukce chodníku v ulici Tovární směr Citov.
• Prodloužení splaškové kanalizace na ulici Tovární – 

lokalita Trávník – umožňující výstavbu nových RD
• Nové veřejné osvětlení na ulici Svépomoci – krásné 

zelené hliníkové sloupy a  přechod od  sodíkových 
výbojek k úsporným LED svítidlům.

• Nová autobusová čekárna u ZŠ Brodek u Přerova.

Bourání v areálu bývalého cukrovaru
Plocha bývalého cukrovaru je v  současnosti pronajata 

majiteli cca z poloviny ŽSD, která tuto část využívá jako 
skládku a  třídírnu vytěženého železničního svršku 
z modernizace tzv. Dluhoňské spojky. Tato činnost velmi 
zatěžuje provoz na  krajské silnici II/150 velkými 
nákladními auty a  v neposlední řadě prašností, jak 
v  lokalitě Tovární, tak i  v centru obce. Na  kontrolních 
dnech je opakovaně připomínáno ze strany obce kropení 
a zametání průtahové komunikace. Celá tato manipulace 
s materiálem v rozsahu tisíců tun, by měla být ukončena 
letos na podzim.

Současně s činností ŽSD probíhá druhá etapa likvidace 
staveb, které sloužily provozu cukrovaru. Jednalo 
se o sklad cukru, ČOV a kotelnu, se kterou Brodek přišel 
i  o jeden z  posledních orientačních bodů, který byl 
v široké nivě vidět na velkou vzdálenost.

Žádosti o instalaci retardérů
S  nástupem teplých dní se  zřejmě zvýšila frekvence 

dopravy i  na  místních komunikacích. Na  stole se  mi 
objevují žádosti o  umístění retardérů na  cesty v  našich 
ulicích. Absolutně chápu obavu, zvláště maminek 
o  zdraví svých dětí, i  když doba, kdy se  dalo hrát 
bezpečně na ulici, je zřejmě pryč. Na vysvětlenou. Každá 

žádost je projednána v  radě městyse a  předána 
k  posouzení odborníkům na  silniční dopravu. Před 
vlastní instalací je třeba vyjádření Dopravního 
inspektorátu Policie ČR a  rozhodnutí správního úřadu 
Magistrátu města Přerova. Někdo nové retardéry vítá, 
někdo mi za ně peprně nadává. Základem všeho je podle 
mého názoru řidičská ohleduplnost, která někdy nechybí 
jen cizím, ale i  domácím řidičům. Jen pro ilustraci 
uvádím případ rozdílného pohledu na  umísťování 
zpomalovacích prahů v  ulici 9.  května, kdy jeden člen 
domácnosti požádal o instalaci zpomalovacího retardéru 
a  druhý člen domácnosti po  jeho instalaci okamžitě 
požádal o jeho odstranění.

Letos se nám počasí na hody vydařilo. Děkuji na tomto 
místě všem, kteří vystupovali, vystavovali a  zajišťovali 
občerstvení a  zdárný průběh brodeckých hodů. Níže 
přikládám několik snímků z letošních hodových oslav.

Dovolte mi závěrem mého příspěvku popřát příjemné 
prožití prázdnin a dovolené s Vašimi blízkými.

Ing. Roman Zbožínek

2 / 2022
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Letošní školní rok 2021/2022 jsme částečně prožili ještě 
v době „covidu“. Jsme rádi, že ho můžeme zakončit již 
tradičně. Stihli jsme odjet na  školní výlety, exkurze, 
vyhrát medaile na  atletických závodech, využívat při 
učení venkovní třídu na  školní přírodní zahradě, zapsat 
více než 40  budoucích prváčků a  poté je přivítat 
na  návštěvě ve  škole, kdy je velké děti „učily“ formou 
pokusů v nové učebně chemie/fyziky. A teď už se těšíme 
na PRÁZDNINY!

Zprávy ze základní školy

Školní výlet – I. stupeň ZŠ Školní výlet – exkurze - II. stupeň ZŠ

Výlet školní družinyExkurze kroužku „Finanční gramotnost“ do ČNB
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Atletické závody ve Velkém Týnci

Venkovní učebna na II. stupni ZŠ

Zápis do 1. ročníku

Návštěva předškoláků z MŠ ve škole
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Také žáci a žákyně 2. stupně se 9. 6. 2022 zúčastnili 
oblíbeného atletického mítinku ve Velkém Týnci. Před 
společným zahájením závodu bylo velmi zataženo a 
vypadalo to na déšť, který by velmi zkomplikoval závod. 
Proto také atraktivní disciplínu skok do výšky přesunuli 
pořadatelé do tělocvičny. Nakonec dokonce vysvitlo 
sluníčko, vůbec nepršelo, nálada a atmosféra byla skvělá. 
V obrovské konkurenci škol s atletickým zázemím se 
podařilo našim mladým závodníkům dobře obstát.
         Výborný výkon předvedla ve vrhu koulí Dominika 

Hrbáčková z deváté třídy a získala bronzovou medaili. 
Do desítky se pěkným výkonem v dálce vešel i Adam 
Šouc ze sedmé třídy.

         Tradičním vyvrcholením závodů byl vytrvalostní 
běh dívek na 1 000 m a chlapců na 1 500 m.

Ve velmi silné konkurenci se nejlépe dařilo Jakubu 
Hanákovi z osmé třídy, ten v rozběhu těsně skončil na 
krásném čtvrtém místě!
         Sluníčko k poledni velmi pražilo, závod byl velmi 

náročný, a tak unaveni, ale spokojeni jsme se v pohodě 
vrátili s mnoha zážitky z neobyčejného dne!
         Všichni bez výjimky zaslouží velkou pochvalu, 

snažili se o co nejlepší výsledek!

RNDr. Miluše Zbraňková

Atletické závody "VelkýTýnec" (II. st.) - 9. 6. 2022
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Teplé počasí si s dětmi užíváme nejen na zahradě, ale 
i  vycházkami po  okolí. Všichni už se  moc těšíme 
na prázdniny, na  léto a na  čas strávený v přírodě nebo 
tam, kde to máme rádi.

V úvodu bych ještě ráda zmínila, co všechno jsme zažili 
a podnikli v jarních měsících tohoto školního roku.

Na konci dubna se  v  mateřské škole uskutečnilo 
interaktivní představení týkající se  zdraví. Pro mladší 
děti neslo název: “Zdravík v zoo“. Starší 
děti měly pohádku s  názvem „Jak 
se Zdravík skamarádil s  Jedlíkem“. Zde 
měly děti možnost dozvědět se zajímavé 
informace o  zdravé a  nezdravé stravě 
formou příběhu na dané téma.

V  měsíci květnu jsme měli ve  dvou 
třídách na  odborné souvislé praxi 
studenty ze  Střední pedagogické školy 
v Přerově.

Ve vestibulu mateřské školy proběhla 
i menší výstavka výrobků dětí. Ta byla 
zaměřená na  jarní výrobky a  zvířátka. 
Vše se  uskutečnilo v  rámci zápisu do  mateřské školy 
na  školní rok 2022/2023. Zápis proběhl úspěšně a  bylo 
přijato 25 dětí. Následovala i  informační schůzka pro 
rodiče nově nastupujících dětí do nového školního roku. 
V  nejbližších dnech proběhne i  zvláštní zápis 
do předškolního vzdělávání pro děti z Ukrajiny.

Ke květnovému svátku maminek proběhly i  besídky 
na třídách spolu s tvořením dětí.

V  tomto školním roce jsme použili Šablony III., díky 
kterým se uskutečnily tyto akce:

V rámci projektového dne byla třída Kočiček a Veverek 
na  výletě v Teplicích, kde jsme navštívili Zbrašovsko – 
Aragonitové jeskyně. Dětem se výlet velice líbil.

U Medvídků, tedy u mladších dětí, proběhl projektový 
den s  názvem: „Létající barvy“. Děti si měly možnost 
vytvořit pomocí „centrifugy na  barvy“ různé barevné 
kombinace, které aplikovaly na plátěnou tašku. Děti byly 
nadšené.

A  v neposlední řadě jsme mohli v  rámci projektu 
„Sdílení zkušenosti pedagogů“, sdílet své zkušenosti 
z  praxe s  mateřskou školou v  Suchonicích. Měli jsme 
možnost podívat se, jak to v  jejich mateřské škole 
vypadá, sdílet vzájemně zkušenosti a  načerpat novou 
inspiraci. Pedagogové z MŠ Suchonice byli i u nás v MŠ. 
V  rámci tohoto projektu jsme se  dozvěděli mnoho 
zajímavých podnětů, které budeme moci uplatnit u nás 
a  oni zase u  nich v MŠ. Za  tuto příjemnou spolupráci 
děkujeme.

Dinopark navštívila třída Kočiček a Medvídků, výlet 
se velmi vydařil a děti byly spokojené.

„Zlatá farma“ se  jako školní výlet velmi líbila těm 
nejmenším, tedy Beruškám.

Veverky čeká výlet v  nejbližších dnech formou 
dobrodružného putování po okolní přírodě.

Předškoláci ze třídy Veverek navštívili v rámci Dne dětí 
Masarykovu knihovnu v Brodku. Dětem se v knihovně 

moc líbilo a  byly velmi zvídavé. 
Děkujeme za  tuto návštěvu a  také 
za spolupráci se „Čtecí babičkou“, která 
chodí dětem číst.
Starší děti ze  třídy Kočiček byly v kině, 
kde vystoupila Lidová škola umění 
v  r á m c i p ře d s t a v e n í „ J a k ro s t e 
muzikant“.
Na začátku června proběhlo společné 
fotografování tříd.
Předškoláci se  byli podívat na  základní 
školu – 1.třídu. Poté se  přesunuli 
do „velké školy“, tedy na druhý stupeň. 

Navštívili zde třídy chemie a fyziky, kde si pro ně starší 
žáci ZŠ připravili program s  různými pokusy. Učebna 
chemie je nová a pro naše děti byla fascinující. Za  tuto 
návštěvu a spolupráci děkujeme.

V  průběhu měsíce června se  také rozloučíme 
s  předškoláky, kteří nastupují od  září do  první třídy. 
Rozloučení se  ponese ve  znamení „VODY“. Děti 
se  budou loučit s  mateřskou školou písničkami, 
básničkami a  tanečkem, následovat bude pasování 
na „školáka“. Děti, které od září nastupují do první třídy, 
budou mít v nejbližších dnech k vidění své tablo.

Poslední červnový víkend bude již tradičně patřit 
tanečkům našich dětí na hodech v Brodku. Děti již začaly 
pilně trénovat svá vystoupení.

Za celou mateřskou školu Vám přeji krásné léto plné 
zážitků a pevného zdraví.

Zpracovala: Mgr. Dominika Kozáková

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA PŘELOMU JARA A LÉTA
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Po dvouleté pauze vynucené pandemií se  v  letošním 
roce konečně rozběhla řádná soutěžní sezóna 
i mažoretkovému sportu. Děvčata se  během pandemie 
stále snažila udržet „ve  formě“, neztrácet naději 
a motivaci, a pracovat na  sobě dál, kdykoliv to situace 
dovolovala. Cíle totiž byly vysoké, navázat na absolutně 
snovou sezónu roku 2019, kdy se podařilo získat tituly 
Mistryň České republiky, Evropy a  následně i  světa. 
Cesta za  obhajobou je vždy těžká a  tato navíc byla 
ztížena, tak jako ve  všech ostatních sportech, stále 
se opakujícím zákazem trénování. Děvčata s  trenérkami 
se ovšem rozhodly bojovat, situaci ustát a dřít, co jim síly 
stačily, aby od  února roku 2022 opět naskočily 
do  soutěžního kolotoče. Nejdříve jsme se  účastnily 
několika pohárových soutěží, na  které navazovalo 
kvalifikační a  semifinálové kolo na  MČR a  následně 
samotné Mistrovství České republiky v mažoretkovém 
sportu, které se  konalo od 20.  do 22.  května 2022 
v  Chotěboř i . Na  Mistrovství České republiky 
se probojovalo 295 formací mažoretkových týmů napříč 
republikou.

Sobotní den patřil velkým formacím s hůlkou, kde jsme 
měly zastoupení v kategorii kadetek

(8-11 let) a seniorek (nad 15 let). Formace kadetek pod 
vedením trenérek Dominiky Tkadlecové, Martiny 
Jakešové a  Daniely Tkadlecové sahala svým skvělým 
výkonem po medailích, na které to jen tak tak nestačilo 
a za  svůj výkon se umístily na 4. místě, což je na MČR 
obrovský úspěch. Seniorský tým trenérky Kláry 
Mazalové se  svým pochodovým defilé za  sebou nechal 
celý zbytek startovního pole a  podařilo se  jim získat 
1. místo a titul Mistryň České republiky.

Dále za náš tým bojovaly i  sóloformace, kde bychom 
rádi prezentovali úspěch našich juniorek (12-15 let), které 
se  svou miniformací pod vedením Moniky Gábové 
vybojovaly krásné 3.  místo a  titul II. vicemistryň ČR. 
Představily jsme ještě spoustu dalších kvalitních sólistek, 
dua-tria a miniformace, na které jsme náležité pyšné, že 
se  jim přes síta kvalifikačních a semifinálových kol, kde 
bylo ohodnoceno na 1  200 formací, podařilo dostat až 
na MČR, kde svůj tým skvostně reprezentovaly.

Mažoretkám GINA se tak z Mistrovství české republiky 
podařilo získat postupy na  Mistrovství světa, které je 
čeká v  srpnu, se  všemi shora zmiňovanými 
choreografiemi a  navíc ještě z 5. místa pro seniorskou 
pódiovou sestavu, z 6. místa pro seniorskou miniformaci 
a z 5. místa pro juniorskou sólistku Lenku Lošákovou.

Podařilo se  jim tak navázat na  skvělé úspěchy z  let 
minulých a  potvrdily, že i  když nebylo snadné udržet 
přes covidovou pauzu aktivitu a motivaci, tak se  tato 
námaha skvěle vyplatila a  v obrovské konkurenci opět 
potvrdily, že se  právem řadí mezi TOP týmy tohoto 
sportu.

Mažoretky Gina obhájily titul mistryň ČR
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Vážení fotbaloví přátelé,

máme za  sebou čerstvě zakončený soutěžní ročník 
2021/2022. Tudíž se  sluší udělat malou bilanci 
a ohlédnout se tak za uplynulou sezonou. Jako první toto 
ohlédnutí odstartujeme u „A“ týmu. Povedlo se naplnit 
základní cíl a to udržet krajský přebor. Posíleni o novou 
dvojici brankářů jsme jarními boji proplouvali 
se  střídavými úspěchy a  nebýt pár zbytečných ztrát 
mohlo z  toho být umístění v  ideálním středu tabulky. 
Každopádně i  tak tým dokázal, že když se  zabere, 
zvládne udržet krok téměř s  každým soupeřem. 
U  „A“ týmu ještě nastala s  koncem sezony jedna 
podstatná změna a  to, že se  s  týmem loučí po  více jak 
sedmi letech trenéři Tomáš Martinek a  Jiří Olšanský. 
Tímto jim patří obrovský dík za  odvedenou práci 
a  dlouholetou reprezentaci našeho klubu. Od  nové 
sezony trenérské otěže přebírá David Chuda z Přerova.

Jako další si zrekapitulujeme „B“ tým. Zde se konečně 
povedlo to, co nám několikrát uteklo jen o  kousek 
v  podobě druhých míst a  naposled, když už bylo 
prvenství na  dosah, se  soutěžní ročník nedohrál kvůli 
covidové pandemii. Tentokrát vše již klaplo, jak mělo, 
a  povedlo se  vyhrát okresní soutěž a  postoupit 
do  okresního přeboru. Matadoři „B“ týmu předváděli 
atraktivní hru s  téměř 4 vstřelenými góly na  zápas 
a  soutěží dokázali projet na vítězné vlně od  začátku až 
do konce.

V  kategorii mladších žáků jsme taktéž zaznamenali 
velký posun a úspěchy. Děti musíme pochválit za velmi 
dobrou docházku na  tréninkové jednotky a  jejich zápal 
pro fotbal. Během jarní části sezony jsme zúročili to, co 
jsme natrénovali, a  v utkáních jsem předváděli velmi 
hezké kombinace, bojovnost a kolektivní pojetí hry.

Další kategorií, která nám ještě zbývá zhodnotit, je ta 
našich nejmenších fotbalových nadějí a  tedy mladší 
přípravka. Letošní sezona byla oproti té minulé velice 
vydařená. Naši mladí fotbalisté a fotbalistky přistupovali 
k  tréninkovým jednotkám velice zodpovědně, a  to 
přinášelo své ovoce. V  hráčích byl vidět obrovský 
progres v  jejich kvalitách na hřišti a díky tomu se začalo 
vyhrávat, a  to i  vysokými rozdíly ve  skóre. Děti se 
snažily, makaly a  týmový duch z  nich přímo sálal 
na hřišti i mimo něj.

Sezonu, která se  hrála turnajovým způsobem, tak 
ukončila tato věková kategorie se  skóre 137:91, což je 
krásný úspěch. Poděkování za  celý ročník této sezony 
patří stejnou měrou celému týmu a  to zejména i  těm 
mladším hráčům, kteří se tolik nedostali na zápasy, avšak 
se  aktivně zapojovali do  tréninkových jednotek. Proto 
také průměrná účast 14 hráčů na tréninkové jednotce, což 
je v  dnešní době krásné číslo. Vzhledem k  tomu, že 
momentálně přípravka disponuje až cca 30  hráči, 
rozhodli se  trenéři, že založí pro novou sezónu mladší 
i  starší přípravku. V  neposlední řadě je také důležité 

hlavně poděkovat všem rodičům, za  jejich přístup, 
ochotu po  celou dobu sezóny a  tvorbu atmosféry 
na zápasech.

Letos se koná první ročník ankety Fotbalista roku OFS 
Přerov. Nominovali jsme své nejžhavější kandidáty a s 
napětím budeme očekávat vyhlášení. To je naplánováno 
na konec června.

Pro veškeré aktuality a  nové dění doporučujeme 
sledovat náš web, profil na  facebooku, potažmo 
fotbalovou vitrínu u podjezdu.

Dovolte mi Vás pozvat na  tradiční hodové derby 
starých pánů FK Brodek vs. Sokol Majetín a  to v sobotu 
25.6. 2022 od 14 hod. v areálu našeho fotbalového klubu. 
Před samotným derby bude probíhat miniturnaj našich 
nejmenších fotbalových nadějí z mladší přípravky.

Nejnovější zpráva z Národní sportovní agentury je, že 
jsme v  žádosti o  dotaci na  vybudování multifunkčního 
hřiště a  hřiště s  umělou trávou uspěli. Aktuálně 
pracujeme na  dodání posledních dokumentů a  pokud 
se  nic zásadního nepokazí, tak v  průběhu podzimu 
budeme nová hřiště kolaudovat.

Úplným závěrem bychom chtěli poděkovat všem 
našim fanouškům za  to jak nás po  celou sezonu 
podporovali napříč všemi kategoriemi a  jezdili za námi 
i  na  venkovní zápasy. Velké díky také všem našim 
sponzorům. Užijte si probíhající léto a  v srpnu startuje 
jako první náš A  tým novou sezonu, takže se na Vás již 
těšíme. Do nové sezony pro Vás chystáme opět spoustu 
novinek a příjemných lákadel.

Radek Vojtek
PR manager

FK Brodek u Přerova

FK Brodek u Přerova
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V  první půlce tohoto roku jsme na  našem cvičáku 
pořádali 3 zkoušky, na  které nastoupilo celkem 23 
psovodů. Všichni naši členové své zkoušky splnili, pouze 
v  jednom případě byla zkouška složena až na  druhý 
pokus. Většina našich členů byli úplní kynologičtí 
nováčci, kteří neměli s kynologií žádné zkušenosti. Proto 
postupně skládáme zkoušky od  těch základních 
a  nejjednodušších k  těm složitě jším. I  přesto, 
na  posledních zkouškách v  červnu byla na  našem 
cvičáku složena zkouška Spr3, což je nejvyšší 
mezinárodní obranářská zkouška, taktéž byla složena 
první třísložková zkouška IGP1 (zkouška skládající se ze 
3 disciplín – stopa, poslušnost a  obrana). Nicméně 
největší radost nám udělali, naše holky Viktorka a Stela, 
které své zkoušky úspěšně složili, ve  věku 10 a 11  let. 
Přes léto si dáme od zkoušek oddych, a v září se těšíme 
na další.

Kromě zkoušek jsme dále rozvíjeli náš cvičák. Na  jaře 
jsme vysázeli dalších 60  stromů, část od pole, aby jsme 
náš cvičák chránili proti větru a  část směrem od  ulice 
Tyršova. Jedním z  důvodů výsadby těchto stromů je 
snaha co nejvíce oddělit náš cvičák od naší obce a hřiště, 
ale také vytvoření stínu pro výcvik v letních měsících a v 
neposlední řadě stromy slouží jako praktické úkryty pro 
služební a  záchranářské psy. Příští rok máme v  plánu 
výsadbu dalších stromů, naším cílem je vysadit stromy 
do všech míst, kde se pravidelně necvičí, aby kolem nás 
bylo co nejvíce zeleně. Tento rok opět přibylo několik 
praktických překážek pro služební a  záchranářské psy. 
Část z  těchto překážek byla vybudována z  pneumatik, 
ze  kterých byly vytvořeny úkryty a  několik skokových 
překážek. Pneumatiky se  na jejich stavbu používají 
zejména pro jejich bezpečnost, například při skocích 
nehrozí zranění psa, taktéž nepodléhají vlivům počasí 
a za mokra kloužou méně než jiné materiály. Za přispění 
naší obce bylo na cvičák zakoupeno 6 odkládacích boxů, 
do budoucna bychom rádi pořídili další překážky, ať už 
sportovní nebo praktické a samozřejmě dál budovat náš 
cvičák.

Mistrovství Moravy služebních psů Policie ČR + 
stopařský přebor v Novém Malíně

22. – 29.  května jsme se  s  mým služebním psem 
Umpalumpou zúčastnili dvou závodů, a  to stopařského 
závodu v  Novém Malíně na  Šumpersku a  policejního 
mistrovství Moravy služebních psů.

Na závodech v Novém Malíně, který je hodnocen jako 
jeden z  nejtěžších stopařských závodů, jsme nastoupili 
v  nejtěžší kategorii C. Čekaly nás 3  těžké stopy a  jako 
bonus vyhledávání vystřelených nábojnic. Na  tento 
závod jsme jeli hlavně sbírat zkušenosti, přesto jsme se až 
do  poslední stopy drželi na 4.  místě pouhých 5  bodů 
od  třetího místa. Bohužel, poslední stopa se  nepovedla 
a výsledkem bylo celkové 5. místo.

Z  tohoto závodu jsme se  přesunuli do  policejního 
výcvikového střediska na  policejní mistrovství Moravy. 
Tohoto závodu se  zúčastnilo 30 policejních psovodů 
včetně kolegů ze  Slovenska. Během 4 denního 
mistrovství nás čekalo 11 disciplín, z  toho 4  těžké stopy, 
vyhledávání ukryté osoby v  objektu i  v terénu, 
poslušnost, vyhledávání nábojnic a  ukrytých předmětů 
a  několik modelových situací zaměřených na  obrany. 
Služební psi museli u  všech disciplín pracovat nejen 
přesně a  spolehlivě, ale také rychle, jelikož všechny 
disciplíny byly časově omezeny. V poslušnosti jsme byli 
druzí, pouhý bod od  prvního místa, v  disciplínách 
pachových prací jsme skončili na 2. místě a v obranách 
jsme byli celkově 3. V  součtu bodů ze  všech disciplín 
se  nám podařilo toto mistrovství vyhrát s  celkovým 
ziskem 805 bodů a stát se policejními mistry Moravy.

Příprava na  tyto závody probíhala z  velké části 
na našem brodeckém cvičáku a v okolí naší obce. Tímto 
ještě jednou děkuji všem figurantům, pomocníkům 
a všem ochotným, kteří pomáhali.

Tomáš Ministr

Kynologický klub
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V  letošním roce jsme si připomněli 430. výročí narození Jana Amose Komenského (1592 – 1670). Tento významný 
moravský rodák zanechal nesmazatelnou stopu snad v každém z nás. Jistě si všichni s jeho jménem vybaví přídomek 
učitel národů. Komenský ve své době způsobil doslova revoluci ve školství. Neméně důležitá však byla i  jeho práce 
kartografická a nejpodstatnější části jeho díla jsou spisy teologické a filozofické, neboť byl biskupem Jednoty bratské 
a celý život usiloval o  její návrat do  českých zemí. (Po vydání Obnoveného zřízení zemského – 1627 (Čechy), 1628 
(Morava) – byli nekatolíci vyhnáni ze země, nebo museli přestoupit na katolickou víru.)

S touto významnou osobností se můžete blíže seznámit na poznávacím zájezdu Po stopách J. A. Komenského, který 
pořádá brodecká farnost v  sobotu 17.  září 2022. Putování do minulosti zahájíme v  Přerově v  Památníku Jednoty 
bratrské, kde započal mladý Komenský své studium i  učitelskou dráhu. Dalším jeho životním mezníkem se  stal 
Fulnek, který ho přijal jako učitele a kněze. Právě sem povedou naše další kroky. Bonusem bude návštěva výstavy 

D ě t s k é h r y ; m e z i 
modlitbou a prací, kde 
si můžeme vyzkoušet 
hry ze 17.  stolet í . 
N a v š t í v í m e t a k é 
Žákovský háj, kam 
vodil své žáky.

Závě r bude pat ř i t 
ztišení. Navštívíme 
nedaleké poutní místo 
u  Spálova – Pannu 
Marii ve  Skále. Podle 
pověs t i zde právě 
během 30leté války 
uzdravil zdejší pramen 
smrtelně raněného 
vojáka. V 19.  století 
n a  t o m t o m í s t ě 
dokonce zřídili lázně. 
Dnes se zde koná vždy 
8. září pouť.

Po celý den budete mít 
m o ž n o s t z í s k a t 
o d p o věd i n a  v a še 
p ř í p a d n é o t á z k y 
týkající se  historie. 
Kapacita zájezdu je 
omezena počtem míst 
v  a u t o b u s u , t a k 
s  p ř i h l á š e n í m 
neotálejte.

V í c e p o d r o b n o s t í 
na www.farni-musle.cz 
nebo na plakátku.

Mgr. Jitka Navrátilová

Po stopách J. A. Komenského
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Vážení přátelé ochotnického divadla, dva roky jsme 
měli připravenou, ale až v minulých měsících jsme mohli 
uvést, inscenaci Kazimíra Lupince „Upokojenkyně“. 
Po  veřejné generálce, premíéře a  jedné repríze jsme 
odehráli úspěšné soutěžní představení na  Hanáckém 
divadelní máji v Němčicích nad Hanou, kde nám udělil 
lektorský tým tato ocenění: Čestné uznání Tomáši 
Zbožínkovi za roli Erika Vrbičky, Marii Vystrčilové za roli 
Jarmilky, Pavlíně Procházkové za roli Marcelky, Štěpánu 
Procházkovi za  roli pana Vaňka, dále Cenu Anetě 
Klvaňové za  roli Anny Vrbičkové, Ludmile Binderové 
za  roli Marie Ptáčkové a  Cena DS J. K. Tyl Brodek 
u  Přerova za  inscenaci hry Kazimíra Lupince 
„Upokojenkyně“ a následně nás nominoval na celostátní 
přehl ídku venkovských divadelních souborů 
Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. 
Chtěl bych tímto poděkovat všem hercům, technikům, 
rejžovi, a  vůbec všem, kteří se  na představení jakkoliv 
podíleli a  neposlední řadě také samozřejmě Vám 
divákům, kteří jste se po dlouhé odmlce za námi vrátili 
a odměnili herce bouřlivým potleskem.

A co o naší inscenaci napsal člen lektorského týmu:
DS J. K. Tyl Brodek u Přerova: Upokojenkyně
Brodečtí ochotníci přijeli na  letošní HDM s  inscenací 

proslavené hry Kazimíra Lupince Upokojenkyně. 
Kazimír Lupinec (vlastním jménem Jan Červený) je 
kmenovým autorem divadelního souboru V. A. D. 
z Kladna. Jeho hry patří k tomu nejlepšímu, co dnes tvoří 
českou dramatickou tvorbu, a  některé z  nich, zejména 
Upokojenkyně, jsou k  vidění i  na  profesionálních 
scénách. Tématem hry je odcházení lidského jedince tam, 
odkud není návratu. A  nejedná se  přímo o  smrt, která 
přichází vždy. Lupinec napsal hru o pomalém odcházení 
z  reálného vnímání a  vidění i  slyšení světa do  světa 
jiného, ale ještě ne do  záhrobí. Do  světa uzavřeného 
do  sevření Alzheimarovou nemocí, do  světa stařecké 
demence, ztráty paměti a  čekání na smrt, která přichází 

jako osvoboditelka ukončující lidské trápení. Je to téma 
vážné, téma bolestné. Ale způsob, jakým je už v  textu 
uchopeno, lze definovat slovy humorný nadhled. A  to 
jak v  dramatické předloze, tak v  možnostech 
inscenování, neboť v podstatě jde o výbornou komedii. 
Pro někoho s  humorem velice černým, pro některé až 
cynickým. Existují i diváci, kteří odcházejí z představení, 
když se třeba hraje s přestávkou, neboť to, co vidí, je pro 
ně nepřijatelné. A  co mohou vidět? Příběh dvou žen 
ve  velmi pokročilém věku, postižených stařeckou 
demencí (chcete-li i  Alzheimerovou chorobou), 
upoutaných na lůžko v nemocničním pokoji. Jedna z nich 
vysloví přání k  devadesátinám. Zašeptá je do  ucha 
v n u k o v i , k t e rý p ř i j d e n a  n á v š těv u , a l e až 
po  několikanásobném přitakání na  jedinou otázku: 
Slibuješ? Slibuješ, že mi mé přání splníš? Když vnuk 
přikývne, dozví se, že babička chce ránu do hlavy. Jinými 
slovy: chce zemřít a  vnuk jí nechtěně slíbí, že to nějak 
zař ídí . Od  tohoto okamž iku následuje smršť 
komediálních situací, při kterých se publikum nesmírně 
baví vším, co na jevišti vidí, když je hra zahrána dobrými 
herci a  režírována dobrým režisérem. Syn i  vnuk řeší 
jedinou otázku: jak to udělat, aby babičce pomohli 

Divadelní soubor J.K.Tyl
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PDHT Luková 
Vážení fotbaloví fanoušci, sportovní přátelé,
v jarní části se nám úplně nepodařilo navázat na dobrý podzim a tak jsme 

moc bodů ve  výsledku neposbírali. Hlavními důvody byla různá zranění 
a někdy slabší docházka. Na zlepšení se už usilovně pracuje, a proto věříme, 
že příští sezona bude mnohem úspěšnější.

Veškeré další informace k  výsledkům, střelcům branek a  další novinky 
najdete na  facebookovém profilu PDHT Luková www.facebook.com/
PDHTLukova.

Děkujeme všem našim fanouškům za  přízeň a  těšíme se  na Vás v  nové 
sezoně.

Radek Vojtek, PDHT Luková

bezbolestně zemřít. Tento kus je hrán mnoha soubory 
ochotnických divadel z celé České republiky a snad ani 
jeden rok nechybí někde na  regionální přehlídce, 
případně i  na  přehlídkách národních. A  až na  málo 
nevydařených inscenací je to téměř vždy vkusná a velice 
dobrá zábava. Režisér inscenace Martin Šmída není sice 
v  programu k  představení uveden i  jako autor úpravy 
textu, ale jak vyplynulo z  besedy s  lektorským sborem 
Hanáckého divadelního máje 2022, je i  autorem docela 
zásadní úpravy předlohy. Ta sice neznehodnotila možný 
výsledek z hlediska diváků, kteří Upokojenkyně neznají, 
nicméně některé jednotlivosti Šmídovy úpravy (např. 

ztělesnění postavy pana Strnada formou jeho 
zviditelnění jako televizního moderátora)) mírně snižují 
sílu dopadu na publikum. Ta by byla ještě větší, kdyby 
se inscenační tým více držel originální předlohy. Brodečtí 
divadelníci mají ve  svém středu skvělé dvě herečky, 
které hrají babičku Annu Vrbičkovou (Aneta Klvaňová) 
i  babičku Marii Ptáčkovou (Ludmila Binderová). Mají 
další velmi vhodné interpretačními prostředky dobře 
vybavené, herce i  herečky (Pavlína Procházková v  roli 
sestry Marcelky, Marie Vystrčilová v roli sestry Jarmilky, 
Tomáš Zbožínek hrající vnuka Erika a  také Štěpán 
Procházka, který hraje pana Vaňka). Představení bylo až 
na  výjimky přijato publikem s  velkým nadšením. 
Lektorský sbor v  besedě se  souborem také označil 
po právu tyto Upokojenkyně za velmi kvalitní divadlo, 
pojednávající o  aktuálním tématu způsobem, díky 
kterému se  každému, kdo to viděl, vryje na  dlouho 
do  paměti. A  zároveň všem sdělí, že i  naši blízcí, 
uzavřeni v pokročilém stáří díky stárnutí organismu už 
jen do  svých vnitřních světů, mohou prožívat odchod 
ze  života navzdory všem bolestem a  strastem s  pocity, 
které jim i mladí a zdraví mohou závidět. Jen jim to my, 
jejich potomci, nesmíme ztěžovat.

Ladislav Vrchovský

Takže, kdo neměl možnost shlédnout naše představení, 
nebo se bude chtít podívat znovu, určitě bude mít ještě 
na podzim možnost.

Za DS J.K.TYL
František Procházka
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Vážení čtenáři našich pravidelných reportů,
s příchodem léta a  letních dnů se  tak nějak přirozeně 

uvolňuje i příjemná letní atmosféra a dostavuje se  také 
široký výběr pestrosti různých kulturních či sportovních 
akcí pod širým nebem.

V  květnu jsme pomáhali organizovat druhý ročník 
setkání pirátských komunit, který proběhl v  loňském 
roce právě v  Brodku a  letos toto setkání navázalo 
k o n á n í m u  M á c h o v a j e z e r a . Z d e s e  n á m 
na celorepublikovém fotbalovém turnaji Pirátů podařilo 
zvítězit proti týmům od Plzně až po Brno a tak můžeme 
směle prohlásit, že nejlepší fotbal za Piráty se hraje právě 
u nás ve Tvrzi.

Začátkem června jsme se  zúčastnili další z  našich již 
tradičních akcí a  to opět v  podobě fotbalového turnaje 
v  Bystročicích. Tady jsme po  loňské bronzové příčce 
dokázali, že formu jsme si přivezli letos dobrou i  sem 
a podařilo se nám v nelehké konkurenci celým turnajem 
projít až do finále a celkově poté jednoznačně zvítězit.

Po jarních aktivitách jako bylo ekologické uklízení 
Brodku v  rámci Ukliďme Česko nebo Vítání jara 
aktivním způsobem přichází na pořadí tradičně oblíbené 
námi pořádané akce a těmi jsou spolupořádání VyOsení 
(festival svobodné hudby) spolu s  přerovskými Piráty. 
Letos je termín konání sobota 9.7.  2022 a  představí 
se  kapely Cirkus Láskohrad hrající alternativní rock-
punk, s prvky metalu hard rocková Třetí dáma a celkové 
trio kapel doplní rockový The Inversion. Poté v  rámci 
afterparty vystoupí domácí DJ Jungling Jay, hrající svou 
produkci na LP vinyly.

Další námi pořádanou akcí jsou vrchol festivalového 
léta v  okolí Kytary in Majetín. Letos již 16.  ročník 
se uskuteční v sobotu 27.8. 2022 a bude mít velmi lákavé 
obsazení. Zahrají kapely ZATREST, WRANÍ WOKO, 
NEVHODNÉ LOUTKY, THE NEUMIMNIC a  domácí 
hvězdy SESSION. Jako nedílnou součástí akce bude již 
od dopoledne probíhat pirátský turnaj v nohejbale.

Čile se taktéž věnujeme letošním komunálním volbám 
a dveře jsou u nás otevřeny všem, kteří by se rádi zapojili 
do  dění. Máme za  sebou primární volby lídra a  čela 
kandidátky a jsme v horké fázi tvorby programu. Během 
léta bude probíhat několik setkání za  tímto účelem 
a každý nápad či návrh na zlepšení nebo jakékoliv další 
iniciativy jsou jen vítány.

O  veškerých možnostech jak se  zapojit pravidelně 
informujeme na našich komunikačních kanálech. Najdete 
zde také termíny zasedání a  setkání. Stejně tak se  na 
facebooku Pirátská Tvrz nebo na webu dozvíte všechny 
naše aktivity ať už sportovní, kulturní nebo další.

Děkujeme za přízeň, užívejte si léta se svými blízkými 
a přáteli. My se s Vámi rádi potkáme na všech akcích.

Radek Vojtek
Předseda MS Pirátská Tvrz

a kolektiv Pirátské Tvrze

Report z Pirátské Tvrze

V  sobotu 18.6.2022  se  jeden z  našich členů – Honza Ossos 
zúčastnil svých prvních kulturistických závodů, a  to 
Mezinárodního mistrovství Slovenské republiky. Honza soutěžil 
v kategorii Mr. Physique kde nastoupil celkem ve 3 kategoriích, 
a  to v kategorii Junior, v kategorii nováčků a v kategorii Open. 
Ačkoli to byly Honzovy první závody, dokázal ve  dvou 
kategoriích vyhrát a  jednou byl třetí. Gratulujeme Honzovi 
ke  skvělým výsledkům a děkujeme za  reprezentaci i  naší malé 
"domácké" posilovny.

Tomáš Ministr

Posilovna
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Brodecký zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku, vychází jako čtvrtletník nákladem 800 ks.
Zpravodaj vydává Městys Brodek u Přerova Masarykovo nám. 13, 751 03 Brodek u Přerova, IČO 00301078.
Evidenční číslo MK ČR E 17636. 
Autoři snímků: Jan Teimer

Číslo vydání 3/2022 Uzávěrka příštího zpravodaje 20.9. 2022.
Příspěvky prochází odbornou jazykovou úpravou. Texty článků zasílejte samostatně ve formátu word dokument (doc) 
a obrázky ve formátu jpg. Své náměty a příspěvky do dalších Brodeckých zpravodajů můžete podat elektronicky 
na email: obec@brodekuprerova.cz nebo na knihovnabr@seznam.cz.

Realizace: funprint.eu

Jubilanti od 23. března do 11. července 2022
70 let Etela Pochylová
75 let Ludmila Krejčiříková, Olga Dostálová, Petr Vít
80 let Milena Grygarová, Jaroslava Bradová
85 let Yvona Štěpánková
85 let Helena Omelková
90 let Jaroslav Goldman
91 let MUDr. Milán Prokeš

Třídíte organické zbytky a bioodpady z domácností?
Když vyhodíte zbytky z kuchyně do běžného koše, který skončí ve směsném odpadu a ten na skládce naše obec 

zaplatí až 3x více a podpoříte tím na skládce vznik skleníkového plynu - metanu. Pokud ale třídíte kuchyňský 
BIOodpad, výraznou měrou přispíváte k těmto věcem:

- nižší náklady na likvidaci BIO odpadu při umístění do BIOnádoby nebo nulové náklady obce (Vaše) při 
umístění do kompostéru 

- zvýšení % třídění odpadu v obci, snížení množství směsného odpadu
- tvorba humusu, který zadržuje vodu v půdě (krajině) po zpracování BIO odpadu
Jak začít separovat BIOodpad v kuchyni?
Na obci si občané mouhou vyzvednout uzavíratelnou 10 l nádobu (hnědý odpadkový koš), který je v kuchyni 

stále po ruce. Je dobře omyvatelná, s  víkem zabraňujícím šíření nelibé vůně. Je dostatečně velká, v  kuchyni 
nepřekáží a zároveň dostatečně objemná, abyste ji nemuseli často vynášet na kompost v zahradě nebo do hnědé 
120l bionádoby a nebo do hnědého velkého kontejneru na veřejném stanovišti. 

Které zbytky z kuchyně patří na kompost nebo do BIOnádoby:
ANO  - zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů)

 - kávové a čajové zbytky, zbytky pečiva
 - skořápky z vajíček a ořechů, lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
 - zbytky vařených jídel (brambory, těstoviny, rýže, knedlíky apod.)  

NE   - maso, kosti, smetanová omáčka, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné plastové obaly
Občané mají povinnost třídit nejen běžné odpady, ale i ty vznikající v  kuchyni. Podpořte naši obec tím, že 

budete důsledněji a pravidelně třídit i kuchyňské odpady, a tím pomůžete snižovat náklady na odpadové 
hospodářství. 

http://funprint.eu
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