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Volební období 2018 - 2022 končí

Rok se s rokem sešel a končí další volební období 
samosprávy Brodku u Přerova. Sluší se, aby bylo 
připomenuto, kdo pracoval v zastupitelstvu a co vše se 
podařilo udělat. Sestava zastupitelstva zvolená v roce 
2018: Občany pro Brodek reprezentovali Roman 
Zbožínek(starosta), Miroslava Omelková (místostarosta), 
Pavel Buchbauer, Radomír Habáň, Viktor Kocian, Jiří 
Olšanský, Denisa Menšíková,Iva Zbožínková, Ivo Horák, 
Albert Složil, Zdeněk Kouřil. Pro KDU-ČSL získali 
mandát Josef Hlavinka, Marie Chrástecká. Pro Ano 
František Kovář a Piráty Pavlína Procházková. 
Zastupitelé se scházeli na řádných veřejných zasedáních. 
Za svou osobu prohlašuji, že toto zastupitelstvo bylo 
soudržné, a to i při řešení obtížných záležitostí. Díky 
tomu se podařilo uskutečnit jak investice, tak i údržbu 
majetku obce. Než přejdu k výčtu realizovaných akcí, 
připomenu, že obec jako zřizovatel financuje provoz 

mateřské a základní školy, kino s knihovnou. Přispívá i 
na pečovatelskou službu pro naše nejstarší a potřebné 
spoluobčany. Obec dále vlastní, spravuje a opravuje 
rozsáhlý bytový fond, dům služeb zahrnující poštu i 
ordinace lékařů, hasičskou zbrojnici, hřbitov, sportoviště 
a místní komunikace s chodníky. Zastupitelstvo obce 
finančně podporuje činnost spolků společenských, 
kulturních a sportovních. Obec solidárně finančně 
podpořila obce Mikulčice a Moravskou Novou Ves, které 
byly poničeny tornádem, i Ukrajinu zasaženou válkou. 
Připomeňme si, co se nám podařilo v období 2018-2022 
udělat. K velkým investicím patřily především obnovy 
chodníků na ulicích Tovární, Majetínské a Boženy 
Němcové. Dětské hřiště na sídlišti Svobody. Nová střecha 
na naší mateřské škole. Novým veřejným osvětlením 
jsme zvýšili bezpečnost cyklostezky z Brodku do Lukové. 
Sběrný dvůr s kontejnerovým vybavením a novou 
příjezdovou účelovou komunikací, který nám zajišťuje 
tolik potřebné nakládání s odpady. Domácnosti jsme 
vybavili nádobami pro třídění a separaci odpadů. 
Revitalizovali jsme vodní nádrže na Tovární, které nám 
nyní umožnují akumulovat dnes tolik potřebnou vodu a 
staly se i místem pro odpočinek. 
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Pro dohled nad veřejným prostorem jsme instalovali 
kamerový systém se záznamem určeným pro policii. 
Naši hasiči se po dlouhých letech dočkali bohatě 
vybavené supermoderní cisterny. Členové obecní 
pracovní skupiny přivítali nového pomocníka v podobě 
nákladního elektromobilu. Byly vysazeny dvě stromové 
aleje na Stráži. V rámci úspor spotřeby elektrické energie 
došlo ke kompletní výměně sodíkových výbojek za LED 
lampy na veřejném osvětlení, a to i včetně nových 
rozvaděčů. Do konce letošního roku bude vybudováno 
nové víceúčelové hřiště v areálu FK a Sokolovny. Toť 
přehled těch větších a středně velkých akcí, drobné 
opravy či úpravy veřejného prostoru, stejně jako péči o 

zeleň , květ inové záhony občané vnímají jako 
samozřejmost. Zakončím tento výčet tím, čím jsem začal. 
Za svou osobu, které dali zastupitelé obce důvěru při 
volbě starostou obce, prohlašuji, že Zastupitelstvo obce 
Brodek u Přerova v období 2018-2022 pracovalo 
zodpovědně. Mé upřímné poděkování platí i pro Ty z 
Vás, kteří jste se v různých spolcích podíleli na chodu 
života v obci.

Ing. Roman Zbožínek, starosta

Cyklistická vyjížďka SOM Dolek 2022
18. ročníku se zúčastnilo 366 cyklistů z okolních obcí. Letošní ročník nebyl soutěžní a jeli jsme na pohodu. Trasa také 

doznala drobných úprav a to především v obci Kokory. Na závěr byla vylosována tombola pro účastníky, kteří 
absolvovali celou trasu. Děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu ve všech obcích při přípravě občerstvení.
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JUNÁK- český skaut, 
středisko Táborníci Brodek u Přerova, z.s. 

Táborová základna v Nejdku u Bělotína již 53let 
neztrácí své kouzlo pro všechny táborníky a i v letošním 
roce byla kapacita tábora zaplněna v rekordním čase ,a to 
asi tři minuty po otevření přihlášek. Jistou výhodu měly 
opět děti, které v průběhu roku navštěvují schůzky a do 
systému přihlášek dostaly přednostní přístup pod 
heslem. Celotáborová hra byla inspirována příběhy 

oblíbené postavy Harryho Pottera a jeho přátel i nepřátel 
z kouzelnického světa. Vedoucí si připravili kostýmy 
učitelů Bradavické školy a provázeli děti různými 
dobrodružstvími, které známe z filmů a knih o Harrym 
Potterovi. Různá témata skautské výchovy byla 
pojmenována názvy hodin výuky čar a kouzel. Skautská 
tématika tedy stále na táboře převládá nad komercí, jen 
je podávána zábavnou a nenásilnou formou.Po návratu z 
tábora někteří vedoucí hned další týden naskočili do 
dvou turnusů příměstských táborů. Kapacita každého 
turnusu byla 25 dětí. Tábory probíhají v areálu klubovny 

Naše obec se umístila v soutěži obcí a měst v rámci Olomouckého kraje ve třídění odpaduna na pěkném 5. místě.
Ocenění bylo předáno do starostových rukou na Zámku v Náměšti na Hané. Je to především díky Vám 

spoluobčané ,že stále lépe využíváte možností, které poskytuje náš obecní systém pro třídění a nakládání s odpady.

Soutěž "O keramickou popelnici"
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FK Brodek u Přerova 
Vážení fotbaloví přátelé,
s koncem léta jsme rozehráli podzimní část nového 

soutěžního ročníku 2022/2023.  Jako první zahájil sezonu 
„A“ tým, který pod vedením trenérského dua David 
Chuda, Martin Drabiščák po rozpačitějším úvodu začíná 
nabírat na síle, drží se svého fotbalového systému a 
souběžně s tím se dostavují i herní a hlavně výsledkové 
odměny v podobě bodových zisků. Je potřeba zmínit, že 
kádr prošel během léta velkou obměnou a naše hra je 
postavena hlavně na vlastních odchovancích, které 
doplňuje vhodným způsobem několik hráčů z Přerova. 
Podzimní část sezony je za svou první třetinou a cílem je 
na konci této části být v lepším středu tabulky.

Dalším v pořadí, kdo rozehrál svoji soutěž je „B“ tým. 
Ten se po postupu do okresního přeboru snaží se 
střídavými úspěchy bojovat. Prozatím se podařilo získat 
4 body za vítězství a jednu remízu. Důležité je, že v 
žádném zápase jsme nepropadli a prohry jsou spíše 
výsledkem neproměňování šancí, než že by nás soupeř 
fotbalově přehrál. Za zmínku jistě také stojí, že jsme i v 
tomto ročníku dosáhli na finále poháru OFS Přerov, 
avšak nepovedlo se navázat na loňský úspěch. V poháru 
jsme tedy obsadili druhé místo.

V kategorii starších žáků máme odehráno několik 
podzimních kol a statečně se nám daří držet krok v této v 
nejstarší žákovské kategorii. S ohledem na to, že většina 
borců je spíše věkem v kategorii mladších žáků, tak 
vybojované body jsou výbornou vizitkou. Velkou 
pochvalu mají všichni za účast na tréninkových 
jednotkách. Je vidět chuť a motivace se zlepšovat. Jen tak 
dál.

Poslední kategorií, která nám chronologicky dále 
rozehrála svoji soutěž, jsou naše mladší a starší 
přípravky. Aktuálně máme tolik hráčů a hráček, že jsme 
se rozhodli přihlásit obě tyto kategorie a v obou přichází 
téměř rovnocenné úspěchy. Mladší i starší mají za sebou 
své první turnaje a je třeba vyzvednout nejen velmi 
kvantitativní docházku, ale stejně tak odvedené výkony a 
snaha našich nejmenších fotbalistů a radost z fotbalu jako 
hry a pohybu na hřišti obecně.

Nejžhavější aktuální zprávou je, že se nám nakonec 
podařilo získat dotaci z programu Národní sportovní 
agentury na vybudování hřiště s umělou trávou a hřiště 
multifunkční (tenis, volejbal, nohejbal, basketbal, atd.). S 
podporou městyse Brodek u Přerova jsme začali již 
pracovat a koncem listopadu tohoto roku bychom chtěli 
obě hřiště kolaudovat. 

Po dobu stavebních prací bude vstup do areálu FK 
umožněn pouze bránou od sokolovny.

Na závěr bychom chtěli zmínit, že na některé venkovní 
výjezdy „A“ týmu bude k dispozici opět klubový 
autobus a budeme se těš it tedy i na hojnou 
fanouškovskou podporu.Pro veškeré aktuality a nové 
dění doporučujeme sledovat náš web, profil na 
facebooku, potažmo fotbalovou vitrínu u podjezdu. 

Radek Vojtek
PR manager FK Brodek u Přerova

v Brodku u Přerova. V rámci tábora děti navštívily ZOO 
Olomouc na Svatém Kopečku, bazén v Majetíně, nebo 
kynologický klub v Brodku u Přerova. Chtěla bych 
poděkovat všem vedoucím, kuchařkám, pomocníkům a 
kamarádům, kteří se každoročně podílí na stavění, chodu 
a bourání tábora, nebo na údržbě klubovny v Brodku. 
Bez nezištné pomoci všech stávajících, nebo bývalých 
členů a příznivců by činnost střediska v takovém měřítku 
nebyla vůbec možná. Základna v Nejdku byla po celou 
dobu prázdnin v pronájmu a bourání proběhlo až 
poslední víkend prázdnin. Klubovna v Brodku je 
průběžně pronajímána na různé akce pro veřejnost jako 
Lukostřelecké odpoledne pořádané farním klubem, nebo 
na víkendové pobyty jiných skautských středisek z celé 

republiky a často i na soukromé oslavy. Ceníky pronájmů 
jsou k nahlédnutí na https://brodek.skauting.cz/
dokumenty/

V září proběhl nábor a zápis nových členů. V novém 
školním roce budou schůzky ve čtvrtek a v pátek a 
navštěvovat je bude cca. 70 dětí. Zájem o skauting je 
enormní a spousta středisek má waiting list. My se 
snažíme všechny zájemce přijmout s tím, že se můžou v 
průběhu prvních schůzek rozhodnout a teprve potom 
zaplatit příspěvky. Doufám, že nás nedonutí ekonomická 
situace k omezení činnosti.

Pavlína Procházková
Vedoucí střediska Táborníci Brodek u Přerova

https://brodek.skauting.cz/dokumenty/
https://brodek.skauting.cz/dokumenty/
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Masarykova knihovna Brodek u Přerova připravuje:
promítání nového filmu ANDÍLCI ZA ŠKOLOU pro žáky 2. stupně základní školy. Film se bude promítat v místním 

kině 19. října 2022 v 10.00 hodin.Osobně budou přivítáni tvůrci filmu. Nebude chybět ani beseda s autogramiádou.

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Prázdniny skončily a začal nový školní rok, na který jsme se všichni 

moc těšili. Přišly nové děti, ale i přesto, že pro ně bylo vše neznámé, jsou 
moc šikovné a adaptaci zvládají velmi dobře.

Podzimní sychravé počasí se už začíná projevovat, ale my vše zvládáme 
s úsměvem. Tvoříme různé podzimní výrobky, chodíme na vycházky do 
přírody nebo zařazujeme pohybové aktivity s písničkou. 

K poslednímu dni měsíce srpna skončily Šablony III., tudíž ukončil 
práci i náš školní asistent. V rámci Šablon III. jsme měli možnost 
zafinancovat sdílení zkušeností pedagogů z různých mateřských škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv mateřských škol. Pro naše pedagogy 
bylo vzájemné sdílení zkušeností velmi přínosné. Dále jsme měli 
projektový den mimo MŠ, který proběhl ve Zbrašovsko – aragonitových 
jeskyních. Nejstarším dětem se výlet do jeskyní moc líbil, byl pro ně 
přínosný a inspirativní k další návštěvě s rodinnými příslušníky. V 
neposlední řadě jsme díky Šablonám III. mohli koupit spoustu 
didaktických pomůcek pro všechny třídy v MŠ. 

V novém školním roce 2022/2023 nastoupilo do mateřské školy celkem 
83 dětí. Mateřská škola má nyní 4 oddělení – Berušky, Medvídci, Kočičky 
a Veverky. 

Na začátku nového školního roku proběhly i třídní schůzky, na kterých 
se rodiče měli možnost seznámit s provozem a uspořádáním MŠ, školním 
řádem, a tím co jejich dítě na počátku školního roku čeká.

Během měsíce září u nás v mateřské škole probíhá souvislá 
pedagogická praxe studentky střední pedagogické školy. 

A co nás v novém školním roce čeká a na co se můžeme těšit?

Jubilanti 
od 12. července do 11. září 2022

70 let  
• Anna Jurčová
• Ludmila Sehnulová
• Pavel Pospíšil
• Oldřich Přikryl

75 let  
• Olga Dostálová
• Ivana Valášková
• Miroslav Mikulík

90 let  
• Dobroslava Mackovíková 

95 let  
• Božena Blumová
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Ohlédnutí za minulým školním rokem a vstup do 
školního roku 2022/2023

     Školáci se vrátili do školních lavic. Pro vzpomínku 
na konec minulého školního roku uvádíme fotografie z 
akcí – „Život v pohybu“, výletu za zvířátky školní 
družiny, výcviku v poskytování první pomoci žáků 2. 
s t u p ně ZŠ , n á vš těv y J Z D K o k o r y, o b h a j o b y 
absolventských prací žáků 9. třídy, florbalového 
minikempu v tělocvičně ZŠ, předávání vysvědčení, 
slavnostního vyřazení žáků 9. třídy na úřadu městyse a 
letního skákání.

 Nový školní rok jsme zahájili vítáním dvou tříd 
prvňáčků (viz fotografie). Školu navštěvuje mnoho 
nových žáků, počet tříd se zvýšil z deseti na dvanáct. 
Paralelní třídy máme také na druhém stupni ZŠ, v šestém 
a osmém ročníku. Ve škole od září vyučuje také pět 

nových pedagogických pracovníků  -učitelů a asistentů 
pedagoga, novou máme i školní psycholožku. Budovy 
školy jsou plné dětí, vyučujeme ve všech třídách. 

Aktuality ze ZŠ Brodek u Přerova

I v tomto školním roce k nám 1x týdně bude jezdit 
lektorka anglického jazyka z jazykové školy Interlingua 
Přerov, která povede zábavnou formou kurz anglického 
jazyka pro předškoláky.

Pokud nám počasí bude přát a budou vhodné sněhové 
podmínky, začnou po novém roce nejstarší děti jezdit 
lyžovat.

Díky spolupráci se základní školou jsme dostali 
možnost využívat jejich tělocvičnu k našim sportovním 
aktivitám, za to moc děkujeme. Cvičit 1x týdně budou ty 
nejstarší děti z oddělení Kočiček a Veverek. 

V rámci digitalizace naší MŠ a díky programu 
Ministerstva školství „Digitalizujeme školu“ jsme měli 
možnost nakoupit digitální učební pomůcky, které 
budou u dětí rozvíjet informatické myšlení a jejich 
digitalizační kompetence. 

Jsme rádi, že i tento školní rok bude do mateřské školy 
chodit číst dětem „Čtecí babička“. Toto mezigenerační 
propojení je velmi přínosné. 

Fotografování dětí s vánoční tématikou proběhne v 
měsíci říjnu. 

SPC Logopedické z Přerova bude na podzim provádět 
u starších dětí logopedickou depistáž, kde se bude 
např ík lad z j iš ťovat úroveň školní zra lost i a 
komunikačních dovedností. 

Krásný a barevný podzim přeje celý kolektiv mateřské 
školy.

Zpracovala: Mgr. Dominika Kozáková 
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Kmenová třída je i v nové učebně fyziky a chemie a ze 
staré ICT učebny máme novou učebnu 6.  třídy, která se 
musela zrekonstruovat a vybavit interaktivní tabulí. 

Nové interaktivní tabule má také třída 1. B a 8. B. Když 
je venku hezky, chodíme na druhém stupni vyučovat a o 
velké přestávce ven do venkovní třídy, vybavené v rámci 
projektu Přírodní zahrada. Další projekty na vybavení 
školy v letech 2023 – 2024 jsou v přípravě. 
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Divadelní spolek J. K. Tyl Brodek u Přerova
Podle pamětí „Starý divadelní ochotník vzpomíná" 

sepsaných Josefem Čudovským, za což mu patří velký 
dík, se první ochotnické divadlo v naší obci hrálo již v r. 
1895. První divadelní hru nacvičil rolnický syn Čeněk 
Brázda, ale její název se bohužel nepodařilo zjistit. 
Dalšími průkopníky této činnosti byli Josef Brázda, 
Františka Brázdová, Marie Vlčková a Tomáš Dittrich. 
Hrály se hry Mlynář a jeho dítě, Lesní panna, Jiříkovo 
vidění, Paličova dcera a další. Začalo se hrát v hostinci 
Josefa Dočkala č. 92 (hostinec stál na místě, kde byla 
později postavena spořitelna). V tmavém a nízkém sále 
uvedeného hostince několik mladých nadšenců založilo 
divadelní spolek „Cyril".  V roce 1902 změnil divadelní 
spolek „Cyril" název na „Občanskou besedu" a přenesl 
svou činnost do hostince U Moudrých č. 12. Prvním 
starostou této besedy se stal rolník Dominik Procházka, 
režisérem mladý učitel Jindřich Zapletal, vzdělavatelem 
učitel Arnošt Březina a jednatelem Antonín Ležatka. 
Vypuknutím světové války r. 1914 byla činnost 
pozastavena a po ukončení války opět obnovena. S 
velkou chutí byly hrány divadelní hry, jako např. Z 
českých mlýnů, Probuzenci, Všechny myšky za sebou a 
spousta dalších.

V r. 1921 se postavila nová sokolovna a svou činnost 
počal vyvíjet dramatický odbor Sokola. Prvním 
režisérem byl pokladník cukrovaru Hugo Šerf, velice 
schopný a obětavý člověk. Mezi jeho režírované hry patří 
Radůz a Mahulena, Princezna Pampeliška, Dráteníček, 
Otec, Perly paní Serafínky, Maryša, Lucerna a další. V 
srpnu 1932 byla sehrána na cukrovarských rybnících 

operetka Veselí tři mušketýři v režii Antonína Zaorala a 
za klavírního doprovodu Jana Formandla. V některých 
hrách, či při jiných příležitostech, účinkoval také balet. 

V sokolovně byla v r. 1933 vytvořena také loutková 
scéna, a to hlavně velkým nadšencem Rudolfem 
Rundensteinem a Otakarem Matějíčkem. Uvedení 
nadšenci si sami vyrobili některé loutky a hráli 
pravidelně každých 14 dnů od podzimu do jara. Mezi 
další zapálené členy patřil F. Schneider, A. Matějíčková, 
O. Sneiderová, H. Koňáková a od r. 1936 Metoděj 
Kučerka, který se jako řídicí učitel řadu let věnoval také 
dětskému divadlu v Citově.

V této době byly v naší obci tedy 2 ochotnické 
divadelní spolky, které mimo překrásných divadelních 
her připravovaly silvestrovské večery, tradiční 
„Vinobraní" a šibřinky v sále sokolovny. V letních 
měsících tolik populární „Benátské noci" na rybnících u 
cukrovaru. Vlastně v této době v naší obci existovaly 3 
ochotnické divadelní spolky, patřil k nim ještě spolek 
„Vlastimil“, ale ten za 5 let své existence uvedl pouze 
jednu divadelní hru.    

Od r. 1926 do r. 1936 hrál ochotnický soubor DTJ v 
hostinci U Pavlíků č. 13, kde byla sehrána spousta her, 
při nichž tekly divákům slzy a zaznívaly bouře smíchu. 

V r. 1936 byl dostaven Dělnický dům se stálým 
jevištěm, kde započal svou režisérskou dráhu dlouholetý 
obětavý ochotník Arnošt Strnad. Ten vedl divadlo do 
konce r. 1939, kdy byla činnost jednoty zakázána a 
Dělnický dům gestapem zapečetěn. V r. 1945 byla 
obnovena ochotnická činnost, opět režíroval Arnošt 
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Strnad až do r. 1948, kdy došlo ke sjednocení 
tělovýchovy. Tehdejší vedení tělovýchovné jednoty 
bohužel nemělo velké pochopení pro ochotnické divadlo, 
a proto byl založen 19. 7. 1953 dramatický kroužek ROH 
ČSD v Brodku u Přerova. Předsedou se stal Jaroslav 
Hradílek, místopředsedou Josef Čudovský, režiséry 
Vladimír Čapka a Josef Zdráhal. V roce 1956 byl náš 
spolek přejmenován na Divadelní soubor J. K. Tyla 
Brodek u Přerova a od r. 2017 na Divadelní spolek J. K. 
Tyl Brodek u Přerova. V letech 1957–1961 byl vedoucím 
spolku Jose f Čudovský , 1962–1998 Ladis lav 
Schwarzberger, 1999 2009 Rudolf Kubis a od 1. 10. 2009 
jej vede František Procházka. Režijní práce se zhostil 
Vlastimil Krejčiřík, Eva Procházková, Liběna Hasová a 
Martin Šmída.

Za ty roky prošly těmito spolky stovky divadelních 
nadšenců, obětavých lidí, kteří rádi rozdávají smích i 
slzy a jedinou odměnou za jejich snažení je potlesk 
obecenstva. Mezi velké nadšence z těch mnoha 
vzpomenu např. Vladimíra Čapku, který by 6. 8. 2022 
oslavil 100. výročí narození. Jako první režijní práce byla 
uvedena 8. 11. 1953 Maryša a poslední režijní práce 13. 
12. 2003 Paličova dcera. Režíroval 86 premiér a odehrál 

444 divadelních představení. Nebyl jen režisérem a 
hercem, ale také maskérem, kostymérem, připravoval a 
navrhoval scénu a vše, co je v ochotnickém spolku 
potřeba. 

V letech 1999–2011 pracoval v naší obci pod hlavičkou 
Základní školy v Brodku u Přerova také dětský divadelní 
soubor, který se od září 2011 přejmenoval na DRAK a 
přešel pod Divadelní soubor J. K. Tyla Brodek u Přerova 
(do r. 2018) pod vedením Jitky Navrátilové. 

Jsme velice rádi, že ochotnické divadlo v naší obci stále 
žije. Připravuje každoročně divadelní plesy a novou 
divadelní hru. V příštím roce oslavíme 70. výročí od 
založení našeho spolku pod názvem J.K.Tyl Brodek u 
Přerova. S poslední divadelní hrou UPOKOJENKYNĚ, 
která měla premiéru v letošním roce, jsme na přehlídce 
Hanácký divadelní máj 2022 postoupili na Krakonošův 
divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou, kde se 
představíme 2. 10. 2022. Držte nám všichni pěsti a 
popřejte nám ZLOMTE VAZ.

                                                                                          
Divadelní spolek J. K. Tyl Brodek u Přerova                                                                                               

Květa Dienerová, místostarostka spolku
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Report z Pirátské Tvrze 
Vážení čtenáři našich pravidelných reportů,
začátek podzimu s sebou přináší nejen barvitější 

přírodní scenérie, návraty dětí do školek a škol, rodičů 
do pracovního procesu, ale také příjemné vzpomínky na 
chvíle při letních dovolených a určitě je nač vzpomínat, 
například na vydařené akce, které jsme organizovali 
nebo se spoluúčastnili.

Akcí bylo široké spektrum, namátkou festival VyOsení, 
punk-rockové Kytary in Majetín a další lokální sportovní 
a kulturní aktivity, jimiž se daří udržovat živou duši 
našeho městyse a nadále ji rozvíjet.

Není žádným tajemstvím, že ke konci září proběhnou 
komunální volby. Naše letáky spolu s programem, který 
je tištěný na recyklovaném papíře jste již určitě našli ve 
svých schránkách a byli bychom rádi, kdybyste si našli 
čas a seznámili se s jeho obsahem.

Určitě nabízí široké zájmové portfolio, ve kterém si 
každý něco sobě blízkého najde.

Důležité ovšem především je zájem o to, aby občané 
byli v Brodku a Lukové spokojení a rádi se zde 

zapojovali do činností a aktivit ať už kulturních, 
společenských, či jakýchkoli dalších. Nebo sami 
přicházeli se svými nápady a možnostmi k ještě dalšímu 
následnému zlepšení.

„Žijeme tu společně, tak si to udělejme hezké.“
Ostatně 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 důvěru a rádi se s Vámi budeme 
potkávat a diskutovat na rozličná témata ohledně našeho 
městyse.

S nadějí, že mnohé věci mohou být lépe spravovány, že 
bude platit stejný metr na všechny, a že mohou lidé více 
spolupracovat a vzájemně se respektovat, ještě jednou 
děkujeme a slibujeme, že se o naplnění těchto nadějí 
vynasnažíme.

Radek Vojtek
Předseda MS Pirátská Tvrz

a kolektiv Pirátské Tvrze

Největší a nejprestižnější závod služebních psů, který 
se koná pouze jednou za dva roky se letos konal ve 
dnech 12. - 15.9 v policejním výcvikovém středisku v 
Dobroticích u Holešova. Kromě 28 vybraných policejních 
psů se zůčastnili také hosté zo Slovenska, Celní správy, 
vězeňské služby, ochranné služby, cizinecké police a 

zásahové jednotky. Během 4 dnů nás čekalo 10 disciplín 
dotažených do maxima, všechny disciplíny byly 
přizůsobeny reálným situacím které mohou služební psy 
potkat ve službě. Psi museli zvládnout revíry (vyhledání 
ukryté / pohřešované osoby) v terénu i objektu, celkem 3 
těžké praktické stopy, vyhledávání ukrytých předmětů i 

vystřelených nábojnic, 
m o d e l o v é s i t u a c e 
zaměřené na obrany a 
poslušnost. Některé z 
disciplín byly omezeny 
časem, takže psi museli 
pracovat nejen přesně a 
spolehlivě , ale také 
rychle. Nepovedl se 
nám 1. den, po kterém 
jsme byli až na 10. 
místě, postupně jsme se 
a l e p r o k o u s á v a l i 
startovním polem až na 
c e l k é v é 3 . m í s t o . 
Celkem jsme získali 631 
bodů, pouhé 4 body od 
druhého místa. Nejvíce 
s e n á m d a ř i l o v 
disciplínách pachových 
prací, kde jsme získali 
celkově první místo a 
nádhernou trofej. 

Tomáš Ministr

Mistrovství ČR služebních psů policie ČR
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PDHT Luková

16.7.2022 se náš č len Honza Ossos účastnil 
mezinárodních závodů Fitness Weekend v Brně. Honza 
startoval opět ve 3 kategoriích - v kategorii juniorů, v 
kategorii "nováčků" (jelikož závodí první sezonu) a v 
otevřené kategorii. Kategorii Juniorů vyhrál, v 
kategoriích nováčků a v otevřené kategorii byl druhý  . 
Tímto se mu podařilo získat profi kartu, na dalším 
závodě již tedy bude startovat mezi profesionály.

Tomáš Ministr

Posilovna

Brodecký zravodaj -peroidický  tisk územního samosprávného celku, vychází nákladem 800ks. Zpravodaj vydává 
Městys Brodek u Přerova, IČO: 00301078. Evidenční číslo MK ČR E 17636.

Autoři snímků: Jan Teimer, Klára Novodomská
Číslo vydání 4/2022 Uzávěrka příštího zpravodaje 9.12.2022. Své příspěvky do dalších Brodeckých zpravodajů 

podávejte elektronicky na 
email: obec@brodekuprerova.cz.

Vážení fotbaloví fanoušci, sportovní přátelé,
rozběhla se nám podzimní část sezony 2022/2023. 

Celkem nás do zimní pauzy čeká 14 zápasů, z nichž 
bude polovina domácích. Ty odehrajeme vždy v neděli v 
9:30 hod. na našem hřišti. Tímto srdečně zveme 
příznivce a budeme se tešit na jejich vydatnou podporu 
v zápolení o bodový zisk.

Samozřejmostí je zajištěné občerstvení během 
domácích utkání.

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

Radek Vojtek
PDHT Luková

http://www.facebook.com/PDHTLukova
http://www.facebook.com/PDHTLukova
mailto:obec@brodekuprerova.cz
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