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Brodecký

Vánoční jarmark v Sokolovně

Ze starostova deníku

S  prvními řádky mi dovolte podělit se o letošní 
adventní akce, které proběhly v naší obci. 

Dává to naději, že brodecká občanská pospolitost 
nabývá na svém významu víc než kdy jindy. 

Letošní zima je pro nás spojena se spoustou nejistot a 
nepříjemných změn, které zasahujících do našich 
peněženek. 

O to více je potěšující, že máme v čase adventu k sobě 
blíž a sdílíme pěkné společné zážitky.
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Caption

Caption Caption

Rozsvěcení vánočního stromu a zpívání koled
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Mikulášský rej s čerty

Vystoupení našich nejmenších v mateřské školce
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Vánoční výstava keramiky

Zvonařská dílna měla výstavu

Vánoční koncert v kostele v podání komorního pěveckého sboru Collegium vocale
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Věcné informace pro nadcházející rok 2023
Poplatky za odpady na rok 2023 – princip i výše 

poplatku stanovená závaznou vyhláškou zůstává beze 
změn a je na majiteli nemovitosti, společenství vlastníků 
a podnikající fyzické a právnické osoby, jak velkou 
nádobu si objednají na svoz směsného komunálního 
odpadu. V  příloze zpravodaje je formulář a kalendář 
svozů pro příští rok. 

Sběrný dvůr pro občany Brodku u Přerova a Lukové.
Občané Brodku u Přerova a Lukové mají zajištěnu 

možnost ukládky a likvidaci svých odpadů na našem 
sběrném dvoře a jeho provoz je hrazen z rozpočtu obce. 
Před předáním odpadu se musí náš občan prokázat 
dokladem o provedené registraci ke svozu a likvidaci 
odpadů pro rok 2023, jinak od něj nebude odpad převzat. 
Omezené množství stavebního odpadu zůstává beze 
změny tj. 500kg na domácnost.

Pozvánka pro občany zasažené zátopou v roce 2020. 
Setkání se uskuteční 12.1.2023 v  18:00 v  sále kina 

v Brodku u Přerova za přítomnosti Policie ČR:

-občané budou vyrozuměni o průběhu trestního řízení 
ve věci zátopy z roku 2020. 

-občané budou seznámeni se současným stavem a 
pokračováním trestního řízení

-soudní znalec vypracoval posudek s  výší škody 
stanovenou pro jednotlivé nemovité věci

-seznámení s  postupem a způsobem vymáhání 
náhrady škody

Ú č a s t   p o š k o z e n ý ch   j e   ž á d o u c í

Jako každý rok předložil provozovatel kanalizace 
společnost VaK Přerov a.s. kalkulaci stočného dle 
množství odebrané vody (vodoměru) na příští rok ve 
výši 50,- Kč za m3. Vodné je kalkulováno ve výši 45,45 Kč 
za m3.

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál do nového 
roku  jménem svým i jménem celého zastupitelstva 
městyse všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, 
osobních a pracovních úspěchů.

Ing. Roman Zbožínek, starosta 

Pečovatelská služba je součástí obce Brodek u Přerova 
již od roku 2007. Od té doby prošla naše služba řadou 
změn, jedno však zůstalo stejné, a to snaha být 
nápomocní občanům, kteří naši pomoc potřebují. 

Za laskavý a upřímný zájem o naše klienty, bych ráda 
poděkovala zejména našim pečovatelkám Radce 
Mazalové, Pavle Pavelkové a Janě Skácelové. Díky patří i 
vedení městyse Brodku u Přerova za zakoupení nového 
automobilu, který je pro pečovatelskou službu 
nezbytností a velkou mírou přispívá ke zkvalitnění péče. 

Letošní rok se také podařilo zakoupit nový nábytek do 
společenské místnosti domu s pečovatelskou službou na 
ulici Tovární 136. Cílem bylo zútulnit místnost a přispět 
tak k příjemnějšímu trávení společných chvil.

Závěrem chci za pracovnice pečovatelské služby 
popřát všem obyvatelům Brodku u Přerova a Lukové 
klidné vánoční svátky plné lásky, radostných chvil 
s blízkými, do nového roku hodně zdraví a pro každého 
splnění toho, po čem nejvíce touží. 

Vše nejlepší přeje 
Lenka Mackovíková,
vedoucí pečovatelské služby Brodek u Přerova
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Podzim utekl jako voda, máme tu opět po roce advent, 
sváteční čas, na který se všichni těšíme celý rok. A co 
zajímavého jsme s dětmi prožili během podzimu?

Podzim jsme si s  dětmi náležitě užili ať už při 
procházkách v  přírodě nebo při tvoření různých 
výrobků.

V mateřské škole se opravoval kryt na topení, a to ve 
dvou odděleních. 

Během měsíce října proběhlo Vítání občánků, na 
kterém zazpívaly a zarecitovaly naše šikovné děti 
z oddělení Kočiček. 

V  mateřské škole se uskutečnila vzdělávací projekce 
„OCEANÁRIUM“.  Tato projekce v  technologii 360° 
odhalila fakta o mořském životě na Zemi. Prostor 
v herně třídy Kočiček se vyplnil speciálním rozkládacím 
stanem, který po nafouknutí dostal tvar kopule. Nejstarší 
děti  měly možnost sledovat promítání pohádky a 
zároveň se účastnily podvodního dobrodružství po 
nejzajímavě jš ích a nejohroženě jš ích mořských 
ekosystémech. 

V rámci Šablon I. (z operačního programu Jana Ámose 
Komenského, který je na 2 roky) se hradí „Školní 
asistent“, kterého máme v mateřské škole. Dále se díky 
Šablonám I. financuje i vzdělávání pedagogů a 
didaktické pomůcky pro MŠ. Za účelem dotace je 
zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systému 
vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a 
inkluzivnímu vzdělávání včetně usnadnění vzdělávací 
mobility znevýhodněných skupin. 

V  l istopadu proběhlo divadelní představení 
„Koblížek“. Inscenace kombinovala činoherní a loutkové 
herectví. Díky těmto interaktivním prvkům se dětský 
divák stal součástí děje. 

Jsme rádi, že i tento školní rok začal kroužek angličtiny 
s lektorkou z jazykové školy Inter Lingua Přerov. 

Ještě před samotným adventem se naše mateřská škola 
podílela na „Předadventním jarmarku“, který se 
uskutečnil v sokolovně. Měli jsme tady prodejní stánek, 
ale byly zde vystaveny i výrobky našich šikovných dětí 
ať už z keramiky, papíru a přírodnin. V rámci jarmarku 
se uskutečnily i dílničky, kde si děti měly možnost 
vyrobit andílka nebo ozdobu z papíru na stromeček. 

Prvního prosince se uskutečnilo rozsvícení vánočního 
stromu na náměstí. Děti z  naší mateřské školy ho 
obohatily svým pěveckým či tanečním vystoupením. 
Všem dětem se to velmi povedlo, a za to si zasloužily 
velikou pochvalu!

Na začátku prosince k  nám zavítal Mikuláš, anděl a 
čert. Děti této svaté trojici zarecitovaly básničky a 
zazpívaly písničky. Za svoji šikovnost byly odměněny 
balíčkem plným dobrot. 

Vánoční besídky jsou již v  plném proudu. Některé 
třídy se rozhodly besídku uskutečnit až po novém roce a 
pojmout ji jako „zimní besídku“.  

Nejstarší děti z  oddělení Veverek byly potěšit svým 
hudebním a tanečním vystoupením Klub seniorů 
v Brodku. S dětmi jsme byli rozveselit a vánočně naladit i 
klienty v domě s  pečovatelskou službou. Nezapomněli 
jsme s sebou vzít i malé dárečky. 

A co nás v  tomto roce ještě čeká? Tradiční setkání u 
vánočního stromečku ve vestibulu mateřské školy. 
Všichni už se moc těšíme na rozbalování dárečků a na 
zpívání koled. 

Poslední týden se nejstarší děti půjdou podívat do kina 
na Živý betlém. 

Krásné a klidné prožití vánočních svátků přeje celý 
kolektiv mateřské školy.

Zpracovala: Mgr. Dominika Kozáková 

MATEŘSKÁ ŠKOLA



 7

Naše škola nyní nově realizuje několik projektů. 
Prvním je projekt Brodek u Přerova JAK I, který navazuje 
na projekt Šablony III. Díky tomuto projektu můžeme 
využívat služeb školní psycholožky, inovovat vzdělávání 
žáků v  ZŠ i školní družině a vybavit školu novými 
pomůckami a zařízeními.  

Základní informace o projektu:
Šablony JAK I 

Projekt Brodek u Přerova OP JAK I, navazující na 
Ša b l o n y I I I , re g i s t r a čn í č í s l o C Z . 0 2 . 0 2 . X X /
00/22_002/0002460. 

Realizace projektu: 1.9.2022 – 31.12.2024
Rozpočet projektu 1 951 769,- Kč
1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD
1.II/3 Školní psycholog
1.II/9 Inovativní vzdělávání účastníků zájmového 

vzdělávání v ŠD

Vybavení školy

Dále škola realizuje projekt z Národního plánu obnovy 
– prevence digitální propasti. Čerpáme částku 

114 00,- Kč na nákup tabletů pro první i druhý stupeň 
ZŠ a jejich příslušenství.

Z Národního plánu obnovy také realizujeme projekt – 
učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a 
digitální kompetence. Tuto dotaci může škola čerpat díky 
tomu, že již druhým rokem realizuje tzv. novou 
informatiku (změna školních vzdělávacích programů) a 
to ve 4., 5. 6., 7. a 8. ročníku ZŠ. Získali jsme částku 
185 000,- Kč, za které škola nakoupila jednu velkou a 4 
malé 3D tiskárny s filamenty, 3D pera, 

i – roboty s podložkami, Blue bot, digitální plotter 
apod. 

Novinky v základní škole 

Z dalších akcí školy uvádíme fotografie.

Kroužek finanční gramotnosti – návštěva ČNB

Mikuláš na I. stupni ZŠ

Mikuláš na II. stupni ZŠ 
Halloween 
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Jubilanti – od 12. září do 12. prosince 2022 
„Podzimníčci“ – školní družina Terénní výuka zeměpisu – V. třída 

70 let
Věra Hutařová
Danuše Jenderková
Radomír Kupka
85 let
Jarmila Němčáková
Květa Planková
90 let
Vladimír Strnad 

Vítání občánků dne 23.4.2022
Mellisa Hajasová
Melisa Ponikelská
Adam Krčmář
Marek Kráčmar
Lukáš Přikryl

Vítání občánků dne 15.10.2022
Natálie Bednářová Tomáš Maják
Matylda Hanusová Díaz Álvarez Marco
Mína Chlupová Antonín Mikula
Karolína Kopečná Matěj Nesvadba
Bruno Bednařík Eliáš Sedláček
Martin Doležal Šimon Šefčík
Daniel Chytil

Ohlédnutí za rokem 2022
Blíží se Vánoce a s  nimi konec roku, který bývá 

obdobím rekapitulace. Téměř celý rok 2022 byl opět, jako 
ten předchozí, nepředvídatelný. I přesto jsme v  našem 
spolku nepolevili a snažili jsme se uspořádat pár akcí pro 
místní i přespolní obyvatele. Naší velkou pýchou roku 
2022 byla výstava drobného zvířectva, která se v našem 
spolku obnovila po více než 20 letech. Během roku jsme 
uspořádali akce pro děti i dospělé – stavění májky, 

dětský den a kácení májky. Naší poslední akcí byl velmi 
povedený čertovský rej. Za všechno děkujeme všem 
členům spolku a nesmíme zapomenout na všechny ty, 
kteří nás podporují.

Na závěr vám všem chceme popřát krásné Vánoce a 
hodně zdraví v novém roce.
ČSCH Brodek u Přerova.
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Vážení fotbaloví přátelé,
máme za sebou podzimní část soutěžního ročník 

2022/2023.  Přistupme tedy nejprve k menší bilanci a 
ohlédnutí se za tímto obdobím ve všech kategoriích 
našeho klubu. 

Jako první začněme  u „A“ týmu, který v krajském 
přeboru pod vedením trenérského dua David Chuda, 
Martin Drabiščák po pomalejším rozjezdu dokázal 
přeřadit na vyšší rychlostní stupeň a podařilo se 
vystoupat až na průběžnou bronzovou pozici, kdy jen 
bod nás dělí od prvního místa. Odehráno je 16 zápasů, z 
toho devět výher, tři remízy, čtyři porážky. Bodů se 
podařilo vybojovat 30 a skóre je 33:23. Takto dobré 
umístění je velký úspěch a zásluha všech, co se o dění a 
fungování kolem A týmu starají. Zároveň je to velkým 
závazkem pro tým poctivě makat v zimní přípravě a 
taktéž lákadlem pro všechny fanoušky, aby viděli běhavý 
a nebezpečný tým i na jaře. Nejlepším střelcem je Lukáš 
Bundil s 8 brankami. Průměrná návštěvnost domácích 
zápasů byla téměř 180 diváků na zápas.

Dalším v pořadí, na koho se podíváme v podzimní 
rekapitulaci je „B“ tým. Ten má za sebou polovinu 
sezony od postupu do okresního přeboru a se střídavými 
úspěchy se snaží bojovat a udržet se na dosah klidnějším 
vodám středu tabulky. 

Odehráno je 14 zápasů a podařilo se získat 14 bodů za 
čtyři vítězství a jednu remízu s celkovým skóre 29:43. 

Téměř ve všech zápasech se „B“ tým herně soupeřům 
vyrovnal, někdy je i přehrával, ale slabší stránkou je 
neproměňovaní šancí. Na tom je určitě do jara potřeba 
zapracovat. Začátkem sezóny se tým spíše hledal a 
zvykal si na rychlejší tempo, tvrdší hru a kvalitnější 
soupeře. Po úvodním nepovedeném vystoupení v 
Troubkách, se naštěstí podařilo dobře připravit na našeho 
oblíbeného soupeře z Vlkoše a porazit jej 6:2. Pak 
následovala pasáž, kde jsme herně nepropadli, ale k 
bodům  to mnohokrát nevedlo. Chytili jsme se až výhrou 
v Bochoři, která odstartovala dobrý díl podzimní sezóny, 
kdy jsme v posledních čtyřech zápasech dva vyhráli, 
jednou remizovali a pouze v předehrávce jarního kola, 
opět s Troubkami, po důstojném bojovném výkonu těsně 
padli.

Podzimní část v kategorii U15 – starší žáci byla velmi 
náročná. Pohledem na naši soupisku, kde figurují tři 
děvčata a hráči spadající věkem spíše do kategorie 
mladších žáků. I přesto jsme v sezóně bojovali a podařilo 
se nám odehrát pár velmi dobrých zápasů a ve třech z 
nich jsme dokázali i vyhrát. Největší naší slabinou je 
produktivita, kdy máme v týmu defacto jednoho střelce. 
Pravdou ovšem je, že nás po pár zápasech začala trápit 
výrazná marodka. Musíme však pochválit naše svěřence 
za docházku na tréninkové jednotky a chuť se zlepšovat. 
V průběhu sezóny se nám podařilo přilákat i nové hráče, 

kteří s fotbalem začínají, příp. se k fotbalu vrací a kterým 
bude chvíli trvat, než se do toho dostanou. Poděkování 
taktéž patří rodičům za podporu a fandění.

Poslední kategorií, která nám v hodnocení ještě chybí 
jsou naše mladší a starší přípravky. 

V podzimní části odehrála starší přípravka sedm 
turnajů. Postupně v Čekyni, Přerově, Brodku, opět 
Brodek, Čekyně, Tovačov a nakonec Lipník nad Bečvou. 

Bohužel byla znát herní, výšková i kategorická převaha 
soupeřů, což se dalo ovšem logicky čekat, jelikož jsme 
měli o rok až dva mladší fotbalisty než všechny ostatní 
týmy a tudíž se to projevilo i na výsledcích. 

Celkem jsme tedy odehráli 15 zápasů bez bodového 
zisku. Skóre jsme měli 21 gólů vstřelených a 56 
obdržených. 

Našim střelcům se dařilo takto: Jan Pavoni - 7 gólů, 
Robert Kluka - 5 gólů, Petr Polák - 4 góly, Štěpán 
Křemínský 3 góly.

Podzimní období u mladší přípravky bylo rozděleno 
na dvě turnajové části. Tou první byla fáze, kdy jsme měli 
za soupeře tými 1.FC Viktorie Přerov, TJ Sokol Pavlovice 
a TJ Sokol Horní Moštěnice. Ve druhé nám byli za 
soupeře týmy FK Kozlovice, TJ Sokol Soběchleby a TJ 
Sokol Bělotín. 

Sezona byla zahájena 4.9. turnajem na hřišti v 
Pavlovicích. Domácí turnaje v Brodku byly v  termínu 
24.9. a následně hned 2.10., jímž byla zahájena druhá fáze 
podzimu. Poslední turnaj se pak konal na hřišti v 
Soběchlebech dne 22.10. 

Celkové statistiky v této kategorii takto: 25 bodů, skóre 
106:92.

Střelci: Pavoni Jan 53x, Stejskalová Aneta 16x, 
Procházka Dominik 8x, Chromčík Tomáš 7x, Skácel 
Patrik 6x, Gluch Michal 4x, Králík Pavel 3x, Bednařík 
Robin 2x, Lerche Petr 2x, Nováková Andrea 1x. Taktéž v 
kategoriích př ípravek nelze opomenout velké 
poděkování hlavně všem rodičům za podporu a fandění, 
hráčům za poctivý přístup k zápasům a tréninkovou 
docházku a stejně tak trenérům za příkladnou práci s 
mládeží.

S našimi mládežníky jsme vyrazili na zápas České 
fotbalové reprezentace vs. Faerské ostrovy do Olomouce 
a nadšeně fandili při jednoznačné výhře domácích 5:0. 
Utkání bylo pro naše nejmenší fotbalové naděje hlavně 
velkým zážitkem a inspirací. 

Návštěvníci fotbalových utkání v Brodku mohli v 
průběhu podzimu sledovat jak probíhá výstavba a 
budování multifunkčního hřiště s umělou trávou. 
Aktuálně je již položen travnatý koberec, nalajnováno a 
řeší se poslední dodělávky, tak aby mohlo hřiště začít 
sloužit svému účelu nejen pro potřeby fotbalistů, ale celé 
široké veřejnosti při sportovních aktivitách. 

FK Brodek u Přerova
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Rádi bychom Vás také po pauze, způsobené 
covidovými opatřeními, pozvali na Sportovní ples, který 
se bude konat v pátek 13.1. 2023 a následně na dětský 
karneval, jenž se uskuteční v sobotu 14.1. 2023.

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

Úplným závěrem bychom chtěli poděkovat všem 
našim fanouškům a sponzorům, že nás po celý rok 

podporovali napříč všemi kategoriemi. Přejeme krásné, 
pohodové Vánoce a mnoho zdraví a úspěchů v novém 
roce a těšíme se na jaře na další společné fotbalové 
zážitky.

Radek Vojtek
PR manager
FK Brodek u Přerova
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Divadelní soubor J. K. Tyl
Vážení přátelé ochotnického divadla.  S nastudovanou 

inscenací Kazimíra Lupince „Upokojenkyně“ prožil letos 
náš soubor velmi povedený rok. Po úspěšné premiéře a 
dvou reprízách v  našem domovském divadle 
s  naplněným sálem jsme odehráli také soutěžní 
představení na Hanáckém divadelním máji v Němčicích 
nad Hanou. Na vyhlášení této soutěže nám udělil 
lektorský tým několik 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. Cenu za 
herecký výkon obdržely naše herečky v hlavních rolích 
Aneta Klvaňová za roli Anny Vrbičkové, Ludmila 
Binderová za roli Marie Ptáčkové. Díky ocenění naší 
inscenace jsme získali i hlavní cenu přehlídky a na to 
navazující přímí postup na celostátní přehlídku 
venkovských divadelních souborů Krakonošův 
divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. 

Na této druhé přehlídce jsme také uspěli. V hodnocení 
od poroty také s  oceněním opět pro naše hlavní 
protagonistky Anetu Klvaňovou a Ludmilu Binderovou. 

Bohužel však nebyl náš výstup oceněn na tolik, abychom 
postoupili na další stupeň úspěšnosti a to na Jiráskův 
Hronov. Potlesk a následné hodnocení od diváků byl pro 
nás však tím nejlepším oceněním.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem hercům, 
technikům, rejžovi a všem ostatním, kteří se na 
představení jakkoliv podíleli. Hlavně ale chceme 
poděkovat i vám, našim divákům, kteří jste na naše 
představení chodili a podpořili naši nezištnou snahu pro 
vás tvořit. 

Kdo neměl možnost představení shlédnout, tak bude 
mít určitě příležitost nás vidět i v následujícím roce.

Dále bychom vás chtěli pozvat na náš již tradiční 
Divadelní ples, který se uskuteční 21. 1. 2023 v brodecké 
sokolovně. Budeme se na vás těšit a doufáme v hojnou 
účast.

Přejeme všem pohodové prožití svátků vánočních a 
hodně štěstí a zdraví nejen do příštího roku.

Za DS J. K. TYL 
František Procházka a Štěpán Procházka
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PDHT Luková

Vážení fotbaloví fanoušci, sportovní přátelé,

podzimní část sezony je odehrána a před námi se 
rýsuje zimní příprava. Přinášíme tedy statistické 
zhodnocení.

Podařilo se přezimovat na solidním čtvrtém místě. 
Odehráno bylo 12 zápasů z nichž je bilance šesti 
výher, dvou remíz a čtyř porážek. V celkovém součtu 
tedy 20 bodů a skóre 34:38.

V zimním období rozhodně nebudeme zahálet, 
čeká nás příprava v hale a následně několik 
př ípraných zápasů , které se uskuteční dle 
klimatických podmínek na hřišti s umělou trávou.

Veškeré další informace k výsledkům, střelcům 
branek a další novinky najdete na facebookovém 
profilu PDHT Luková www.facebook.com/
PDHTLukova. Taktéž děkujeme všem fanouškům za 
neutuchající podporu, přejeme krásné Vánoce, ať se 
daří i v novém roce a splní se veškerá přání.

Radek Vojtek
PDHT Luková

Report z Pirátské Tvrze
Vážení čtenáři našich pravidelných reportů,
s aktuálním zimním obdobím souběžně přichází i čas 

adventu a tak už jistě téměř každý zapálil několik svíček 
na svém adventním věnci a začali jsme si tak i ve svých 
domácnostech navozovat atmosféru blížících se 
vánočních svátků.

Rádi bychom Vám touto cestou chtěli velmi poděkovat 
za Vaši účast v komunálních volbách. Dostali jsme 
důvěru v podobě téměř 24% hlasů, což je více než 
dvojnásobný nárůst oproti minulému období a máme tak 
v období nynějším zastupitele tři. Ač nám výsledek 
přisoudil roli konstruktivní opozice, věříme, že se nám 

alespoň část z našeho programu podaří také realizovat a 
dále budeme fungovat jako poradní a kontrolní hlas v 
zastupitelstvu i prostřednictvím kontrolního výboru, kde 
máme předsedu a další dva členy. Stejně tak budeme 
navazovat na úspěšné fungování a vedení Kulturně-
sportovní komise, kde se nám osvědčil model úzké 
spolupráce mezi všemi spolky napříč. Ostatně tuto 
komisi považujeme za živou duši městyse a tak bychom 
si Vás rádi rovnou dovolili co nejsrdečněji pozvat na 
další ročník akce Vítání jara aktivním způsobem, který 
měl minule velmi hojnou účast, jenž se bude konat v 
sobotu 25.3. 2023.

http://www.facebook.com/PDHTLukova
http://www.facebook.com/PDHTLukova
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Kynologický klub

V listopadu proběhla volba nového předsednictva 
místního sdružení Pirátská Tvrz. Předsedou byl 
opětovně zvolen Radek Vojtek. Místopředsedy pak Jan 
Koutný a Soňa Pechová.

Náš předseda se stal od října také členem Komise pro 
mládež a sport Olomouckého kraje.

Pro rok 2023 máme naplánovanou opět širokou škálu 
nejrůznějších akcí, které budeme buď sami pořádat a 
nebo je spoluorganizovat. Např íklad tradiční 
dobrovolnická ekologická akce Ukliďme Česko proběhne 
1.4. 2023. Dále nás čekají kulturní akce jako VyOsení 
nebo Kytary in Majetín, či sportovní v podobě různých 
turnajů a spoustu dalšího.

Veškeré naše č innosti a aktivity pravidelně 
zveřejňujeme a informujeme o nich na našich 
komunikačních kanálech – webu a facebooku Pirátská 
Tvrz. Najdete zde také mj. termíny zasedání a tím pádem 
třeba i možnosti jak se zapojit nebo kde se můžeme 
potkat a prodiskutovat náměty ke zlepšení.

Přejeme Vám pohodové, klidné a krásné Vánoce a 
hodně štěstí, zdraví, lásky, pevných nervů, ale i 
radostných okamžiků do nového roku.

Radek Vojtek
Předseda MS Pirátská Tvrz
a kolektiv Pirátské Tvrze

Sportovní kynologie a závody nejsou hlavní činností 
našeho cvičáku, přesto se nám i na závodech v druhé 
polovině tohoto roku dařilo. V září se náš člen Michal se 
svým psem Argem zůčastnil závodu v Sudkově, který ve 
své kategorii vyhráli, přitom se jim podařilo získat pohár 
za nejlepší poslušnost celého závodu. Hned 2 týdny poté 
se zůčastnili závodu v Třebechovicích, kde obhajovali 
první místo z minulého roku. Vítězství se v těžké 
konkurenci podařilo obhájit, byť o pouhé dva body. Já a 
můj Umpalumpa jsme se v září zůčastnili nejtěžšího 
stopařského závodu, který se u nás pořádá, Praktické 
stopy v Novém Městě na Moravě který pořádá 
Kynologická záchranná jednotka ČR. Z předchozích 10 
ročníků se tento závod podařilo dokončit pouze 12ti 
psům, letošní ročník byl hodnocen jako zatím nejtěžší, z 
12ti závodníků v hlavní kategorii závod až do cíle (k 
pohřešované osobě) došli pouze dva, jedním z nich byli i 
my. O vítězi rozhodoval čas, který jsme měli o necelou 
minutu rychlejší a tento závod se nám podařilo vyhrát. 

Kromě závodů jsme na našem cvičáku pořádali 3 
zkoušky, kterých se zůčastnilo celkem 21 našich členů. 
Zkoušky byly pro všechny úspěšné a všichni své 
zkoušky úspěšně splnili . Naše č lenka Leticie 
Dyttrychová Vránová se zůčastnila se svým psem 
Napoleonem obranářských zkoušek na Slovensku, které 
také úspěšně složila. Úspěch je o to cennější, že je pouze 
zlomek psů plemene Cane Corso ktrří dokázali tuto 
zkoušku složit. 

V říjnu jsme měli také naše poslední letošní ukázky, 
tentokráte v Majetíně.

Hlavní činností našeho klubu je ale výcvik psů, na 
našem cvičáku funguje "školka" kde cvičí zejména 

štěňata a úplní začátečníci - zde je výcvik zaměřen 
hlavně na základní cviky a socialiazaci, dále máme 
skupinky mírně pokročilé a pokročilé. Mimo to také 
pravidelně probíhají výcviky obran a stop.

Během tohoto roku jsme také pomohli 4 zaběhnutým 
psům. I díky facebookové stránce našeho cvičáku, jejíž 
dosah bývá až přes 30.000, byli tito zaběhnutí hafani 
sdíleni v širokém okolí a i díky tomu se všichni chlupáči 
vrátili ke svým pánečkům. Nejrychleji se nám podařilo 
nalézt majitele za 2 hodiny, nejdéle jsme majitele hledali 
tři dny.

Během podzimu jsme pokračovali v osazování našeho 
areálu. Tentokráte jsme sázeli stromy v části našeho 
cvičáku kde byl dříve kopec. Zde jsme zasázeli cca 30 
stromů, zejména smrky, olše, břízy a javory, poté jsme 
různě po cvičáku zasázeli dalších 40 stromů, vybírali 
jsme zejména rychleji rostoucí stromy tak, aby co 
nejdříve na našem cvičáku stínili zejména v letních 
měsících, stromy budou také jako praktické skrýše pro 
výcvik služebních a záchranářských psů, kteří na náš 
cvičák také dojíždí cvičit. Přibyla další praktická skoková 
překážka, celkem zde máme 15 praktických a 
sportovních překážek.

I na příští rok máme spoustu plánů a přání. Opět 
bychom rádi uspořádali dětský den, toho letošního se 
zůčastnilo přes 3.000 návštěvníků a už v těchto dnech 
začínáme vymýšlet program. I pro příští rok máme v 
plánu další zkoušky a rádi bychom se také zůčastnili 
dalších závodů. Děkujeme všem, kteří nám v roce 2022 
jakkoli pomohli!
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Historia magistra vitae – Historie je učitelkou života
Člověk, který zná svou vlastní 

minulost, je na nejlepší cestě zahnat 
sám sebe do záhuby opakováním 
omylů, které se již staly.

Proto česká města a vesnice, či 
městyse vydávají pro své občany 
nejen své zpravodaje či publikace, 
kde nechybí dějepisná tematika. 
(Některé zajímavé tituly knih 
blízkých míst našeho městyse 
přináším v  textu). K nim v průběhu 
př íš t ího roku př ibude dávno 
očekáváná moje práce Hévin de 
Navarrové – majitelé velkostatku a 
zámku v  Citově, na které jsem 
pracoval více než deset roků.

Ta t o f r a n c o u z s k o - r a k o u s k á 
šlechtická rodina se velkou mírou na 
nejednom místě zasadila o rozkvět 
b r o d e c k ý c h t o v á r e n . O t e c 
posledního majitele zámku a statku 
Paula Alois příchodem do Citova 
velitelem osobní stráže císaře 
Františka Josefa I..

Paul po studiích na vojenských 
školách v jihorakouském St. Pöltenu, 
moravských Hranicích a ve Vídni až 
do svého penzionování v  roce 1910 
působil v  různých posádkách 
monarchie. Pak se plně věnoval 
svému citovskému panství. Úzce 
s p o l u p r a c o v a l s  č e s k ým i 
představiteli okolních obcí a jejich 
rolníky.

Mezi dvěma světovými válkami 
zde obhospodařoval 240,46 ha polí a 
lesů, byl akcionářem brodeckého 
c u k r o v a r u a v ě r o v a n s k ý c h 
rolnických mlýnů: částkou 40 000 Kč 
přispěl v rámci na odvodňování polí 
a zmírnění povodní po náhlých a 
dlouhých deštích. Vzorně se staral o 
místní školu a kostel jak po stránce 
materiální, tak i finanční, obdobně 
jako jeho předchůdci.

Paul Hevin de Navarre v  srpnu 
1938 odmítl olomouckému listu 
M ä h r i s c h e s Ta g b l a t v á l e čn é 
vzpomínky. Pro sebe i své potomky 
napsal však bezprostředně úvahu 
Válečné vzpomínky projednávající o 
nesmyslnosti války a proradnosti 

politiky, která se v  jeho rodinném 
archivu zachovala do dnešních dnů.

Rodina posledních Navarrů od 
počátku nebyla pronacistická, i když 
synové Jindřich a Petr byli donuceni 
narukovat do německé armády. Oba 
n a k o n e c b y l i z a b i t i če s kým i 
partyzány a ruskými vojáky.

Skutečnost, že nikdo z  cítovských 
občanů v  průběhu války nepřišel o 
život, vděčíme Hévin de Navarrům, 
neboť Paul byl domluven s dcerou a 
manželkou, že po příchodu Gestapa 
na zámek zjistí, co je účelem 
návštěvy a ty okamžitě podají o tom 
zprávu panu farář i Ladislavu 
Staňkovi, nebo mému otci, který byl 
v  Citově řídícím učitelem, tedy 
tátovým nadřízeným. Sledovaný pak 
ze školy nebo fary byl včas 
informovaný, aby se co nejrychleji 
schoval v okolních lesích. Takto bylo 
v obci zachráněno několik životů.

Jako vysokoškolský student jsem 
se setkal v  obci s  několika lidmi, 
kteří mě vyprávěli jak Paul Hévin de 
Navarre za místní občany dodával 
z  velkostatku zemědělské produkty 
a dobytek a tím ulehčil a zmírnil 
vysoké povinné dávky, které byly 
nařízeny obci jako celek.

Dne 8. května 1945 byl Citov 
osvobozen Rudou armádou a ta 
spolu s partyzány začali zde rabovat 
a krást nejrůznější věci. Majitelé 
zámku byli v  noci vyhnáni ve 
spodním prádle na náves. Útulek jim 
pak poskytl pan František Kadlčík 
z  čísla popisného 45. Následně byli 
převezeni do Olomouce – Hodolan. 
Dne 4. května 1946 byli odsunuti do 
Bavorska. Těsně před odjezdem do 
Německa Paul Hévin de Navrre 
uschoval u mého otce osobní archiv 
Navarrů, kde jsou archiválie ze 
čtyřicátých let XIX století, dotýkající 
se uznání predikátu Pauspertlů 
z  Drachenthalu, osobní průkazy, 
k o r e s p o n d e n c e , f o t o g r a fi e , 
vysvědčení synů aj.

V  současné době tento archiv je 
v  mém vlastnictví a po dohodě 
s  N a v a r ro v o u v n učk o u p a n í 

Henriette Tschőp z Vídně ho předám 
po vydání knihy v  roce 2023 do 
S t á t n í h o o k r e s n í h o a r c h i v u 
v Olomouci.

Jih Německa se stal místem 
konečné pouti jejich strastiplného 
života. Paul Hévin de Navarre 
zemřel 2. prosince 1950 v bavorském 
Tutz ingu am Starnbergersee . 
Pohřben byl na místním hřbitově. 
Auguste Hévin de Navarre zemřela 
v  Mnichově 26. března 1968, kde 
byla také pohřbena na Westriedhofu 
Nr. 139. V  témže hrobě byla pietně 
pochována v  roce 1988 Alexandrie 
Hévin de Navarre.

Věřím, že tato práce přispěje 
k  opravě hrobky majitelů zámku, 
kterou v  roce 1990 značně poničili 
neznámí vandalové.

V  průběhu psaní publikace jsem 
navštívil nejeden moravský archiv a 
zámek, kde jsem nalezl z citovského 
zámku řadu cenných fotografií, knih, 
obrazů, soch a také nábytek, které 
sem byly převezeny po skončení 
druhé světové války. Tak se můžeme 
s  navarrovými předměty setkat ve 
sbírkách zámeckých expozic a 
archivů v  Boskovic ích, Brně , 
Kroměříži, Kunštátě, Olomouci, 
Slavkově u Brna a Uherském Brodě.

PhDr. František Hýbl
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Postřehy z exotické destinace
Vážení čtenáři,

dovoluji si Vám poskytnout 
zajímavé postřehy v adventním 
čase z exotické destinace.

Již několik let jsem francouzský 
lékař, kterému se naskytla možnost 
léčit onkologické pacienty i v  
exotických destinacích. Profesní 
angažovanost mě zavedla do 
francouzských departementů v 
oblati Indického oceánu. Velmi 
zajímavé je léčení onkologických 
pacientů  na ostrově Mayotte.

Jedná se o součást Komorských 
ostrovů, které se skládají ze 4 
o s t r o vů t v o ř í c í K o m o r s k é 
souostroví. Opakované referendum 
vyústilo v 70. letech 20. století v 
př ipojení ostrova Mayotte k 
F r a n c o u z s k é r e p u b l i c e . V 
současnosti je tento prostor mezi 
M o z a m b i k e m a A f r i c k ým 
k o n t i n e n t e m p o v ažo v á n z a  
ultraperiferní část Evropské unie. K 
potvrzení tohoto faktu sděluji, že 
na tento ostrov cestuji jen s 
občanským průkazem..

Ve funkci lékaře onkologa léčím 
onkologické pacienty jako v 
minulosti v ČR a nyní ve Francii.

Na tomto ostrově se provozuje 
lékařská péče na evropské úrovni. 
Poprvé jsem přijel v roce 2022. V 
Lednu bylo 33 st. celsia , ráno cca 
26 st. a velká vlhkost. Při námaze 

máte pocit, že kvůli dušnosti máte 
asi nějakou chorobu.

Ostrov Mayotte má cca 300 00 
obyvatel, hlavní město se jmenuje 
Mamoudzou s 200 000 obyvateli. 
O b y v a t e l s t v o j e z e 9 8 % 
muslimského vyznání. Formálně je 
mnohoženství zákazané. V běžném 
ž i v o tě p r a k t i k o v a n é , běžně 
tolerované...

Ostrov je obklopen korálovým 
útesem, nejsou zde žádní žraloci, 
na rozdíl od ostrova Réunion. 
Nejvyšší hora ostrova měří cca 660 
m. Jazyky zde kromě oficiální 
francouzštiny jsou: mahorština, 
dále šimahore + malgašký jazyk a u 
některých pacientů svahilština. 
Jako Čech, jehož pracovní jazyk je 
od roku 2017 francouzšt ina, 
potřebuje v této destinaci místní 
překladatele do lokáních jazyků. V 
nemocnici to není velký problém, 
ale v praxi již ovládám několik 
dorozumívacích frází ve 2 místních 
jazycích (mahoré +malgaš). Jedná 
se o mluvu, která nemá písemnou 
formu....

Tropický ostrov je zajímavý pro 
svoje botanické a mořské bohatství. 
Celý je obklopen korálovým 
útesem. Přítomnost žraloků je 
vzácná a nejsou známky žraločích  
atak na turisty.

Teplota moře je po celý rok jako 
ve vaně... Životní úroven většiny 
populace je nízká a nemá srovnání 
s e s t ře d n í E v ro p o u n e b o s 
metropolitní Francií.

Z botanického hlediska je 
zajímavý výskyt endemických 
baobabů. Stromy, které jsou staré 
800-1000 let. Jejich plody a listy 
slouží k výživě zvířat a jsou 
s a m o z ř e j m ě t u r i s t i c k ým 
magnetem.

Na ostrově nejsou jedovatí hadi.

Tato muslimská země respektuje 
africké zvyky. Nezahaluje ženy do 
hidžábů a v žádném případě 
neskrývá obličej! Africké ženy se 
rády oblékají do barevných šatů, 
které se zde nazývají "saluva".  

Z hlediska politického je ostrov 
Mayotte výspou Evropské unie, 
k t e r á m o t i v u j e m í s t y 
nezvladatelnou  a nepovolenou 
imigraci ze sousedních ostrovů 
Komorském federace.

V e l k á č á s t i m i g r a c e z 
Komorských ostrovů je motivována 
lékařskou péčí na západoevropské 
úrovni, která je imigrantům z 
Komor poskytována zdarma  
francouzským státem.

MUDr. Lubomír Skopal
prosinec 2022, 



 16

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, autor snímků: Teimer Jan, Petr Vít.
Termín uzávěrky příštího zpravodaje je stanoven na 15.3. 2023, číslo vydání 1/2023.
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 
e-mail: obec@brodekuprerova.cz.
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