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Milí Brodečáci a Lukováci,

článek do prvního čísla zpra-
vodaje v letošním roce začí-
nám psát na svátek sv. Řehoře 
(Gregorius), historicky dolože-
né osobnosti římského prétora, 
který se rozčarován politikou 
dal na církevní dráhu a byl zvo-
len v roce 590 papežem a je mu 
přisuzován vznik liturgického 
zpěvu tzv. Gregoriánského cho-
rálu. Jedno z přísloví vážící se 
k tomuto jménu říká: „Na sva-
tého Řehoře plave led do moře 
a čáp letí od moře“. Letošní 
zima nás potrápila dlouhotrva-
jícími mrazy a zatíží i naše ro-
dinné rozpočty za otop.
Pro rok 2017 jsou připraveny 
tři stavební projekty s podáním 
žádostí o dotaci:

1. Oddílná kanalizace v To-
vární čtvrti - rozpočet 
10 147 968,- Kč s DPH

2. Oprava místní komunikace 
v ul. Přemyslově - rozpo-
čet 2 933 051,- Kč s DPH

3. Výměna oken v bytovém 
domě na Masarykově 
náměstí č. 20 - rozpočet 
731 481,- Kč s DPH

Informace pro občany: stát 
chce přispět až 60 tisíci korun 
každému občanovi, který bude 
ve svém domě splachovat vo-
dou použitou, resp. zadrží deš-
ťovou vodu na svém pozemku, 
což je dnes součástí stavebního 
povolení stejně jako prostor pro 
parkování. 

Dovolte mi poděkovat spol-
kům, které pro nás uspořá-
daly plesy a dětský karneval  
a kulturně nám zpestřily dlouhé 
zimní večery.

S přicházejícím jarem mi do-
volte, abych Vám popřál pěkné 
prožití velikonočních svátků  
a mnoho dnů prosvícených jar-
ním sluncem.

Ing. Roman Zbožínek

Vodění medvěda, foto Jan Teimer
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Proč třídit odpady?
Všude kolem nás je spous-

ta zboží a výrobků, oblečení, 
hraček, obalů a všech možných 
věcí. A všechny tyto věci dříve 
nebo později skončí v popelnici. 
V tom lepším případě bude ná-
sledovat další cesta. Cesta další-
ho využití.

Jedním ze základních poža-
davků odpadového zákona je 
předcházení vzniku odpadů, 
dále je to jeho materiálové vy-
užití a posléze energetické vy-
užití – ovšem ve specializova-
ných spalovnách a nikoli doma 
v kamnech, jak tomu v někte-
rých případech bývá.

Protože si naše konzum-
ní společnost moc neodtrhuje 
od úst, produkce odpadů stále 
neklesá. Nezbývá než tedy dů-
kladně třídit a dosáhnout větší-
ho materiálového využití.

Třídění odpadů je nejen eko-
logické, ale za současných příz-
nivých podmínek i ekonomicky 
výhodné. Ekonomické ukaza-
tele jednoznačně vylepšuje au-
torizovaná obalová společnost 
EKO-KOM, a.s., která městysi 
platí za množství vytříděných 
komodit. 

Přemýšlejte, kam vhodíte ke-
límek od jogurtu, reklamní letá-
ky, obal od mléka nebo sklenici 
od dobrého vína. Když všechno 
vyhodíte do směsného odpadu, 
městys za to zaplatí. Pokud ov-
šem maximálně vytřídíte, měs-
tys naopak dostane zaplaceno 

za využitelné složky a nebudou 
se mu zvedat náklady na systém 
odpadového hospodářství. A to 
už stojí za tu práci vytřídit od-
pad již doma a zanést jej k ba-
revným kontejnerům. 

Nově byly v městysi umís-
těny 2 stacionární kontejnery 
na malé spotřebiče, a to na uli-
ci Havlíčkovu (sběrné hnízdo  
u prodejny Hruška) a na ulici 
Třebízského (sběrné hnízdo za 
poštou). Do těchto sběrných ná-
dob patří drobné elektrozaříze-
ní jako jsou například kalkulač-
ky, rádia, discmany, ale i drobné 
počítačové vybavení, telefony, 
baterie (pokud je zde speciální 
otvor s označením). Televizory, 
PC monitory, zářivky a úsporné 

žárovky do těchto nádob nepa-
tří. 

Produkce bioodpadu úzce 
souvisí s tříděním odpadů v do-
mácnosti. I bioodpad lze samo-
statně oddělit. Převážná část bio-
odpadu je tvořena rostlinnými 
zbytky ze zahrad jako je tráva, 
ořezy stromů, plevele ze záhon-
ků, spadané ovoce, které nelze 
rozumně využít. Menší část je 
tvořena kuchyňským odpadem 
pouze rostlinného původu, jako 
jsou slupky od brambor, zbytky 
ovoce a zeleniny, sáčky od čaje, 
zbytky kávy.

Podle dlouhodobých zkuše-
ností je ve směsném komunál-
ním odpadu, který vyhodíte do 
popelnice, dle ročního období 

20 – 50 % bioodpadu, který lze 
dále využít. 

Všichni si musíme uvědo-
mit, že důsledným tříděním 
odpadu snižujeme nejen ná-
klady na likvidaci směsného 
komunálního odpadu, ale 
odlehčujeme tak zbytečnému 
znečišťování přírody. 

Provozní doba  
sběrného dvora:

letní čas
pondělí    16,00 - 18,00 hod
sobota        8,00 - 12,00 hod

zimní čas
pondělí    15,00 - 17,00 hod

Omelková M.

MATRIKA

Za poštouProdejna Hruška

Celkový stav obyvatel k 31. 12. 2016: 1 958 obyvatel
Brodek u Přerova: 1 777 obyvatel

Luková: 181 obyvatel

Kosek Tadeáš
Kalík Ondřej
Králík Ondřej
Pokorný Matyáš 
Malendová Eva
Panajotis Michael
Drápalová Isabel 
Trhlík Vojtěch

Habáňová Danuše
Pelíšková Vlasta
Drápal Oldřich
Horák Zdeněk
Šťastná Marie
Zbožínková Blanka
Štěpánek Josef
Havranová Milada
Nečas Miroslav
Krupka Jaroslav

Hausner Dominik
Cetkovská Adéla
Skákalová  Julie
Martinková Eliška
Vránová Natálie
Hanák Martin
Vojáčková Rozálie

Mrtvý Cyril
Nezhyba Miroslav 
Drelichová Alena
Planka Bohumil
Herzingerová Božena
Rumplíková Anna
Svozilová Libuše
Loučková Hana
Vojtášková Milada

Narodili se v roce 2016 Opustili nás v roce 2016
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Základní škola

Na začátku února byla pro 
žáky 6. - 9. ročníku vyhláše-
na soutěž v psaní všemi deseti  
v programu ZAV, který je sou-
částí výuky předmětů informa-
tiky a základů administrativy 
na naší škole. Soutěž spočívala 
v napsání co nejvíce lekcí za 
měsíc únor. Měla motivovat ze-
jména žáky s méně splněnými 

První březnový den využi-
la naše škola k účasti na pro-
žitkovém programu v Centru 
ekologických aktivit v Horce 
na Moravě - Sluňákově. Žáci 
6. ročníku měli možnost vy-
zkoušet si v praxi hledání ptáků 
přímo v přírodním areálu Sluňá-
kova. Nejdříve pracovali ve sku-
pinách a vyplňovali pracovní 
listy v učebně centra pod ve-
dením lektorek. Poté se vydali  
s půjčenými dalekohledy na na-

Na druhou březnovou sobotu 
připravila Rada rodičů při ZŠ 
Brodek u Přerova Společen-
ský večer v místní sokolovně. 
Rodiče, přátele školy i bývalé 
žáky přilákalo na tento ples pře-

Dne 16. 2. 2017 proběhlo 
na naší škole školní kolo RE-
CITAČNÍ SOUTĚŽE. Všichni 
účastníci prokázali velmi zda-
řilé výkony v oblasti recitace. 
V každé kategorii byly uděleny 
ceny za 3., 2. a 1. místo. Žák 
Kryštof Burjeta postupuje dále 
do okresního kola. Držím pěsti!

Mgr. Eva Králová

Že je velmi důležité nestydět 
se a nebát se mluvit anglicky, 
vědí snad všichni, málokdo  
v sobě však najde odvahu udě-
lat pomyslný krok kupředu. Na 
naší škole však máme i nebojác-
né žáky, kteří se dne 2. března 
2017 zúčastnili konverzační 
soutěže a bojovali tak o pěkné 
anglické ceny. Žáci si losovali  
z celkových 4 témat (má rodina 
a kamarádi, můj typický den, mé 
koníčky, má vesnice či měst),  

lekcemi, kteří měli lehčí postup, 
a mohli se tak vyhoupnout na 
stupně vítězů. Nejlépe se soutě-
že zhostili žáci z osmého roční-
ku, kteří obsadili v absolutním 
pořadí prvních pět míst. Vítě-
zové byli odměněni diplomem  
a sladkou odměnou. Gratuluje-
me! 

Mgr. Hana Ottová

učnou stezku a zapisovali živé 
zástupce z ptačí říše, ale snažili 
se pojmenovat také ty, které uvi-
děli v podobě fotografií rozvě-
šených na stromech. S vyplně-
nými záznamy se pak vrátili do 
učebny a sestavovali opravdové 
ptačí budky. Děti byly opravdu 
nadšeny a s programem spoko-
jeny, což dokládají i následující 
fotografie.

 
RNDr. Miluše Zbraňková

devším stužkování absolventů 
školního roku 2016/17.

O příjemnou atmosféru v prů-
běhu celého večera se postarala 
legendární kapela Trifid, která  
v průběhu celého večera zaplňo-

vala taneční parket. Návštěvníci 
plesu se dobře bavili a hřebem 
celého večera byla bohatá tom-
bola.

Tímto bychom rádi poděko-
vali za skvělou organizaci Radě 

rodičů a také všem, kdo s pří-
pravou a průběhem pomáhali  
a v neposlední řadě všem dár-
cům do tomboly. 

Mgr. Milan Vráblík

STUPNĚ VÍTĚZŮ:
3. kategorie: 1. místo - Bur-

jeta Kryštof, 2. místo - Dohna-
lová Viktorie, 3. místo - Malík 
Jakub, Zatloukal Martin

4. kategorie: 1. místo - Ben-
dová Anna, 2. místo - Chaloup-
ka Daniel, 3. místo - Sedlaříko-
vá Aneta

o kterých následně hovořili. Na 
1. místě se v soutěži nakonec 
umístil Matěj Nemrava 

(7. ročník), na 2. místě Martin 
Zatloukal (7. ročník) a 3. mís-
to obsadila Kristýna Břenková  
(6. ročník). Všem žákům děkuji 
za účast a výhercům gratuluji! 
Věřím, že ve své snaze posunout 
se v anglickém jazyce někam 
dál budou pokračovat i nadále!

Mgr. Kovaříková

Soutěž v psaní všemi deseti 
 Skokan měsíce února – 7. 3. 2017

Výukový program  
„Ptáčci zpěváčci“ – 1. 3. 2017

Společenský večer – 11. 3. 2017

Recitační soutěž 
na II. st. – 16. 2. 2017

Do you speak English? Aneb 
konverzační soutěž v AJ – 2. 3. 2017
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Letošní zima byla ve zname-
ní mimořádně štědré sněhové 
nadílky a děti si tak po delší 
době mohly opravdu vychut-
nat zimní radovánky na školní 
zahradě. V polovině února se 
uskutečnilo setkání s rodi-
či dětí, které míří do školních 

lavic. Rodiče byli seznámeni 
s důsledky nové legislativy 
ohledně zápisu do první třídy, 
zhlédli krátké vystoupení dětí 
a poté se společně se svými ra-
tolestmi věnovali výtvarnému 
tvoření.  Nejvýraznější událostí 
poslední doby byl masopustní 

týden, který vyvrcholil karne-
valem. Nezapomněli jsme ani 
na kulturní vyžití. Navštívili 
jsme zajímavá divadelní před-
stavení na dvou olomouckých 
scénách. V Divadle hudby jsme 
se podívali na klasickou pohád-
ku O dvanácti měsíčkách v ne-

tradičním podání divadla Drak 
a v Divadle na Šantovce jsme 
prožili čtyři příběhy Křemílka 
a Vochomůrky ve zpracování 
divadla ANFAS. Nyní se chys-
táme na vítání jara a slavení 
Velikonoc.

Mgr. Jiří Filipi

Již 9. února jsme zahájili 
přednáškou léčitele a balneolo-
ga. Dne 14. února se konala be-
seda se spisovatelem Josefem 
Špidlou o jeho historické kni-
ze o událostech před 400 lety  
v našem regionu.

Následující časový plán zá-
jezdů byl projednán na schůzi 
14. března:

11. dubna -  Čechy pod Ko-
sířem - zámek,muzeum kočárů, 
Mánesova galerie, park, ev.ha-
sičské muzeum

16. května - Helfštýn a Ara-
gonitové jeskyně v Teplicích 
nad Bečvou.

13. června - Hradec nad Mo-
ravou - bílý a červený zámek,-
bílá hodinová věž, angl.park, 
zákoutí s vyhlídkou

11. července - Zlaté hory -  
atraktivní lokalita – 2 km dlou-
há naučná stezka s rýžováním 
zlata, návštěva areálu kostela 
P. Marie Pomocné - kostela tří 
národů s pohnutou historií

8. srpna - Bouzov - zámek 
a Jiříkov - Pradědovo muzeum 
- 45O plastik ze dřeva, postav 
osob v životní velikosti (15ti 
členné stádo slonů aj.)

12. září - Lednicko-valtický 
areál - zámek, skleník, minaret, 
Dianin chrám, Janův hrad aj.

7. října  - Fort z doby Marie 
Terezie u Křelova 

Podle přání uspořádáme v pří-
padě naplnění autobusu zájezd 

do Kroměříže na výstavu Floria 
- úterý 2. května

Vzhledem k tomu, že letos se 
zvyšují ceny vstupného, tyto ne-
uvádím. Před každým zájezdem  
budou včas podmínky zveřejně-
ny na plakátech na obvyklých 
místech. Každý si uhradí to, co 
chce navštívit. Úhrada musí být 
provedena nejméně 14 dní před 
uskutečněním zájezdu. Přihláš-
ky u p. Ing. Fojtíkové na úřadu 
městyse nebo při zájezdech jak 
obvykle.

L.Mojková

Mateřská škola na přelomu zimy a jara

Předběžný plán činnosti Klubu seniorů 2017
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Březen - měsíc čtenářů
Knihovna pořádala dne  

8. března 2017 pro žáky 1. a 2. 
stupně základní školy Tvůrčí 
dílnu s akademickým malířem, 
grafikem a ilustrátorem Jiřím 
Fixlem, který se věnuje přede-
vším ilustracím knih pro děti  
a mládež. 

Kniha Světoví Češi I. a II. díl
V dějinách naší země se ob-

jevuje celá řada velkých postav, 
na které můžeme být právem 
hrdi. Prostřednictvím textu a ko-
miksových stripů líčí zajímavé, 
dobrodružné a dramatické osu-
dy lidí. Jde o významné malíře, 
básníky, vědce, konstruktéry, 
mecenáše a politiky. 

Mgr. Věra Hrabalová

Jarní prázdniny
v Charvátech
Dětem a mládeži naší farnosti 

po půl roce s příchodem jarních 
prázdnin opět nastal čas užít si 
společně více času, než člověk 
stihne každé páteční odpoledne 
na faře. Pobrali jsme kamarády 
a spacáky, nechali zarmoucené 
rodiče doma pár dní samotné  
a setkali se na faře v Charvátech 
se Sherlockem Holmesem. Sa-
mozřejmě jsme v jeho přítom-
nosti očekávali nějaký zločin, 
ke kterému nakonec skutečně 
došlo. Zajásali jsme a ukázali 
detektivovi, kdo je tady sku-
tečný mistr v pátrání. Sice jsme 
nejprve zatkli nesprávného člo-
věka, během výslechu nám ute-
kl pravý viník a navíc nás zam-

knul ve vězení (a ještě k tomu 
jsme tam věnovali nejvíc času 
spíše koulování vedoucích), 
nakonec jsme ale byli úspěšní. 
Viníka jsme postavili před soud 
a utloukli argumenty, takže mu 
nezbylo, než zpytovat svědomí 
a dobrovolně se nechat odvést 
do vězení. Během těch několi-
ka dní jsme měli spoustu času 
vyblbnout se, hulákat jako na 
lesy, hrát jednu hru za druhou, 
ale i zastavit se, ztišit a zkusit se 
trošku i zamýšlet. Domů jsme 
se vrátili spokojení, špinaví  
a odhodlaní být lepšími lidmi  
a neskončit jako darebák, které-
ho jsme zatkli.

vedoucí z farnosti Brodek    
Rostislav Brhlík

Masarykova knihovna Brodek u Přerova

Farnost Brodek u Přerova
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Mí milí brodečtí, 

zdraví Vás Tonča, psisko, kte-
ré jste zachránili. Děkuju Vám 
za to, mám se, jak jsem ani ne-
doufala. Sice už se nejmenuju 
Hvězda, protože jsem pak byla 
děsně pyšná, ani Railly, což 
bylo jméno od paní Ivany, co 
se o mě postarala. Můj páníček 
totiž mluví francouzsky a „R“ 
na začátku jsem nebyla ochot-
na poslouchat. Tak jsem Tony, 
Tonička, někdy „malej zloči-
nec“,„Královna Vinohrad“ nebo 
„postrach ježků.“ 

V Praze se mi líbí. Ráno se 
chodím vykakat před Čapkovu 
vilu, to je panička ráda, že po 
mně uklízí před domem autora 

I v roce 2017 máme připra-
veno spoustu aktivit a činností, 
které budeme pořádat, potažmo 
se přímo podílet na jejich reali-
zaci nebo se jich aktivně účast-
nit. První velkou činností je ce-
lorepubliková ekologická akce 
Ukliďme Česko 2017, která se 
bude konat 8. 4. 2017 a zapojí 
se do ní jak Piráti z Olomouce, 
tak Přerova a členové Tvrze jim 
vypomohou.

Následovat bude 9. 4. 2017 
schůze MS Pirátská Tvrz v Ma-
jetíně v Domečku od 16 hod., 
kam jsou zváni nejen všichni 

Dášeňky, ale jsem zkrátka holka 
sečtělá. To se pozná tak, že když 
jsem se přistěhovala, vyžrala 
jsem kus knihovny. Tehdy jsem 
se svými lidmi moc nemluvila, 
sice se pořád chtěli mazlit, ale já 
byla ostražitá. Až tak po týdnu 
jsem začala zkusmo pokládat 
hlavu na jejich nárt, nejdřív pěk-
ně ze země, aby se nebáli, že  
o ten gauč, který je už dnes můj, 
přijdou nějak rychle. 

Mám kamarádku vlčačku, by-
dlí u paní Dády a rády na sebe 
vyjeme přes plot. Jak by to asi 
dopadlo, kdyby nám paničky 
nebránily v kontaktu. Myslím, 
že bych vyhrála, ale to si vlčice 
určitě myslí taky. Ráda chodím 
na procházku mezi prvorepubli-

příznivci a členové Tvrze, ale  
i široká veřejnost. Rádi uvítáme 
další podněty, nápady a jakou-
koliv pomoc. 

Taktéž budeme pořádat dvě 
hudební akce. Čtvrtý ročník 
festivalu VyOsení 2017, jenž 
je organizačně v řešení a ju-
bilejní desátý ročník festivalu 
Kytary in Majetín. Tentokrát 
jako dvoudenní akci, kdy mo-
ttem je parádní víkend pro 
všechny generace! Akce se 
bude konat 1. – 2. 9. 2017 tra-
dičně v Majetíně na koupališti.  
Nadále se zapojujeme a řeší-

kové vily na rozhraní Vinohrad 
a Vršovic. U každého plotu si 
stoupnu na zadní a čumím do 
zahrad, jestli tam není nějaký 
pes na seřvání. 

Jo, a chodím do práce. Jsem 
sice společenský pes a ráda se 
s lidmi seznamuji skokem do 
náruče, ale někdy bych radši 
ležela doma, strkala čumák pod 
polštáře a občas vyjedla trochu 
hlíny z květináčů – ta mi moc 
chutná. Jenže panička hodně 
pracuje, tak chodím s ní. Nej-
radši to mám v televizi, jsou 
tam dlouhé chodby, a když se 
pořádně rozběhnu, naberu ta-
kovou rychlost, že mi to v za-
táčce podklouzne. Jednou jsem 
nastoupila do výtahu s panem 

me veřejné dění v naší obci  
a aktivně se účastníme v kampa-
ni k parlamentním volbám.

Dále se datumově dolaďu-
jí akce a naše účasti na akcích 
jako je pirátský pochod, cyklo-
výlet, fotbalový turnaj a spoustu 
dalšího. Více informací o kon-
krétních akcích, činnosti, plá-
nech a setkáních se dozvíte na 
tvrz.pirati.cz a facebookovém 
profilu Pirátské Tvrze www.
facebook.com/PiratskaTvrz.

Neváhejte nás kontaktovat.
Radek Vojtek

Člen MS Pirátská Tvrz

režisérem. Líbila jsem se mu, 
to poznám. Vzal mě do jídelny 
a koupil mi párek. O něco méně 
ráda to mám v rozhlase. Jednak 
tam musím chodit pěšky, proto-
že je kousek od domu, jednak je 
tam páternoster, tím se bojím. 
První dny jsem dělala problémy, 
třeba jsem při vysílání funěla, 
pak jsem si zvykla a radši spím 
v režii. 

To je zatím všechno. Zase na-
píšu, co vyvádím. Deník doru-
čím přes svou tiskovou mluvčí 
paní Gabrielu, díky níž jsem teď 
tady a moc spokojená. 

Láskyplně Vás kouše 
vaše Hvězda Tonča

Dopis od pejska

Report z pirátské tvrze
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PDHT Luková
Skončilo nám období zimní 

přípravy a je na čase vrhnout 
se do jarních bojů 3. PLMK.  
Ty odstartujeme domácím zápa-
sem PDHT Luková vs. XXXL 
v neděli 2. 4. 2017 od 9:30 hod.  

ve sportovním areálu v Lukové. 
Tímto srdečně zveme všechny 
fanoušky, fanynky a příznivce. 
Těšíme se na Vaši podporu.

Další informace, tabulku 
střelců, foto, reporty a výsledky 

zápasů a spoustu dalšího najdete  
na facebookovém profilu PDHT 
Luková www.facebook.com/
PDHTLukova.

Radek Vojtek
PDHT Luková
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Rozpis zápasů FK Brodek na jaro 2017
18.3.2017 15:00 SO Lověšice - Muži B

25.3.2017 15:00 SO Muži B - Bochoř

26.3.2017 15:00 NE Muži A - Lipová

2.4.2017 15:30 NE Konice - Muži A

2.4.2017 15:30 NE Křenovice - Muži B

2.4.2017 15:30 NE Brodek u PV. - Dorost

8.4.2017 15:30 SO Lipník n/B - Muži A

9.4.2017 12:30 NE Dorost - Protivanov

9.4.2017 15:30 NE Muži B - Vlkoš

15.4.2017 13:30 SO Žáci st.                                            - H. Moštěnice

15.4.2017 14:00 SO Radslavice - Žáci ml.

15.4.2017 16:00 SO Říkovice - Muži B

16.4.2017 9:00 NE Přípravka ml. A - Zubr Přerov

16.4.2017 10:30 NE Přípravka ml. B - 1. FCV Přerov D

16.4.2017 14:30 NE Troubky - Přípravka st.

16.4.2017 16:00 NE Muži A - Náměšť

16.4.2017 16:00 NE Tovačov - Dorost

22.4.2017 9:00 SO Přípravka st. - Újezdec

22.4.2017 13:30 SO Beňov - Žáci st.                    

23.4.2017 10:00 NE Hranice B - Přípravka ml. B

23.4.2017 13:00 NE Žáci ml. - Křenovice

23.4.2017 13:30 NE Beňov - Přípravka ml. A

23.4.2017 16:00 NE Mostkovice - Muži A

28.4.2017 17:00 PÁ Tovačov - Žáci ml.

29.4.2017 16:00 SO Dorost - Bohuňovice

30.4.2017 9:00 NE Přípravka ml. A - Lipník n/B

30.4.2017 10:30 NE Přípravka ml. B - Tovačov 

30.4.2017 12:30 NE Žáci st.                                            - Tovačov

30.4.2017 16:00 NE Muži A - Beňov 

6.5.2017 10:30 SO Přerov - Žáci ml.

6.5.2017 14:00 SO Žáci st.                                            - Soběchleby

6.5.2017 16:30 SO Dub - Dorost

6.5.2017 16:30 SO Plumlov - Muži A

7.5.2017 9:00 NE Přípravka ml. A - 1. FCV Přerov C

7.5.2017 10:30 NE Přípravka ml. B - 1. FCV Přerov A

7.5.2017 13:00 NE Přípravka st. - Křenovice

13.5.2017 10:30 SO Čekyně - Přípravka st.

13.5.2017 16:30 SO Dorost - Loštice

14.5.2017 10:30 NE Lověšice - Žáci st.    

14.5.2017 11:30 NE Křenovice - Přípravka ml. A

14.5.2017 13:30 NE Žáci ml. - H.Moštěnice

14.5.2017 16:30 NE Muži A - Slavonín

20.5.2017 10:00 SO Tovačov - Přípravka st.

20.5.2017 14:00 SO Kozlovice - Dorost

20.5.2017 14:30 SO Žáci st.                                            - Bělotín

21.5.2017 9:00 NE Přípravka ml. A - Újezdec A

21.5.2017 10:30 NE Přípravka ml. B - Újezdec B

21.5.2017 11:00 NE Beňov - Žáci ml.

21.5.2017 17:00 NE Slatinice - Muži A

27.5.2017 8:30 SO Kozlovice B - Přípravka ml. A

27.5.2017 9:00 SO Přípravka st. - H. Moštěnice

27.5.2017 17:00 SO Dorost - Želatovice

28.5.2017 11:00 NE Vlkoš - Přípravka ml. B

28.5.2017 14:00 NE Žáci ml. - Kozlovice B

28.5.2017 17:00 NE Muži A - Opatovice

28.5.2017 17:00 NE Koj. - Kov. - Žáci st.                   

3.6.2017 10:00 SO Ústí - Dorost

3.6.2017 10:00 SO Koj. - Kov. - Žáci ml.

3.6.2017 14:30 SO Žáci st.                                            - Opat. - Všech.

3.6.2017 17:00 SO Bělotín - Muži A

4.6.2017 9:00 NE Přípravka ml. A - Čekyně

4.6.2017 10:30 NE Přípravka ml. B - Troubky 

4.6.2017 13:00 NE Přípravka st. - Koj. - Kov.

10.6.2017 9:00 SO Koj. - Kov. A - Přípravka ml. A

10.6.2017 11:00 SO Koj. - Kov. B - Přípravka ml. B

10.6.2017 13:00 SO Dorost - Litovel

10.6.2017 14:30 SO Říkovice - Žáci st.

10.6.2017 17:00 SO Muži A - Všechovice

11.6.2017 14:00 NE Žáci ml. - Lobodice

Další zápasy mužů B po 15.4.2017

www.fkbrodekuprerova.cz
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V zimní přestávce probíhala u všech mužstev tvrdá  příprava na jarní část soutěží, na kterou Vás srdečně zveme. 
Dne 20. a 21. ledna 2017 jsme uspořádali  tradiční Sportovní bál a Dětský karneval.

FK Brodek u Přerova

Sportovní soutěž sokolů a sokolek – seniorů
Sokolovna Přerov, 11. 3. 2017

Sportovní bál

Sportovní bálDětský karneval

Aktivita brodeckých sokolek 
seniorek pokračuje i v letošním 
roce. Kromě pravidelných cviče-
ní dvakrát v týdnu se zúčastnilo 
družstvo našich sokolek sportov-
ního klání dne 11. 3. 2017 kona-
ného v přerovské sokolovně.

Soutěžilo se celkem v šesti 
disciplinách a soutěže se zúčast-
nilo sedm čtyřčlenných družstev 
z Přerova, Hranic, Kroměříže  
a Brodku u Přerova.

Přesto, že v některých druž-
stvech byli obsazení i muži, 

naše sokolky bojovaly velmi 
statečně. Výsledkem bylo umís-
tění na čtvrtém místě.

Závěrem se konalo velmi hez-
ké a příjemné posezení v pro-
storách přerovské sokolovny, 
zpestřené přednesem básně  

a zpěvem sokolských písniček.
Poděkování za brodecké so-

kolky patří jejich vedoucí paní 
Kratochvílové, která mimo jiné 
zajistila dopravu na místo ko-
nání.

Foto a text : Petr Vít
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Dne 5. 3. 2017 se uskutečnilo 
školení a zkoušky nových rybá-
řů v prostorách

Obecního úřadu městyse 
Brodek u Přerova. 

Akce se zúčastnilo celkem 
5 nových adeptů. Školení pro-
vedli členové naší MO p. Kra-
tochvíl a p. Vít.

Tříčlennou zkušební komi-
si pak tvořili členové výboru 
a dozorčí komise, p. Talaš,  
p. Kratochvíl a p. Dohnal.

Školení bylo ukončeno pí-
semnými testy a ústními po-
hovory. Všichni adepti Petrova 
cechu zvládli zkoušky s úspě-
chem a obdrželi příslušné 
osvědčení pro pořízení rybář-
ského lístku.

Celá akce je zdokumentova-
ná na přiložených fotografiích.

Foto a text: Petr Vít

Školení a zkoušky nový rybářů

Pozvánka na 8. ročník Dne  
s Integrovaným záchranným systémem

Dne 29. 4. 2017 se uskuteční 
již 8. ročník Dne s Integrova-
ným záchranným systémem, 
který se bude konat v areálu 
sokolovny a hřiště FK Brodek  
u Přerova v době od 10,00 – 
17,00 hod.

Účast přislíbily tyto složky 
IZS : Městská policie hl. m. Pra-
hy, Městská policie Olomouc, 
Policie ČR Přerov, Vojenská 
policie Olomouc, VÚ Vyškov, 
Zdravotní záchranná služba 
Olomouckého kraje, Hasičský 
záchranný sbor Olomouckého 
kraje, SDH Brodek u Přerova  
a Záchranný oddíl - Kynologic-
ký klub Vlkoš.

Můžete se tedy těšit na ukáz-
ky: vybavení vojáků, statická 

a dynamická ukázka Vojenské 
policie Olomouc a Policie ČR 
Územní odbor Přerov, ukázka 
výcviku psů, sebeobrany Měst-
ské policie hl. m. Prahy, svezení 
v bojovém vozidle OT, střelba 
laeserovou pistolí, chůze s opi-

leckými brýlemi, stimulátor ná-
razu a stimulátor převrácení se 
v automobilu, slaňování hasičů 
a záchranářských psů Kynolo-
gického klubu Vlkoš.

Opět nebude chybět kultur-
ní program: vystoupení Wushu 

Olomouc – čínské bojové umě-
ní, malování na obličej, skákací 
hrad, autíčka pro děti aj. 

Pro děti bude při vstupu na 
akci opět připraven malý dárek.
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Divadelní spolek J. K.Tyla z.s. 
si Vás dovoluje pozvat

na pohádku 
DS Šok Staré Město z.s. 

Zlaté vejce
Neděle 9. 4. 2017 v 16.00 hodin

Kino Brodek u Přerova

Vstupné dobrovolné
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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, autor snímků: Teimer Jan, Petr Vít.
Tisk a sazba: Computer Media s.r.o.
Termín uzávěrky příštího zpravodaje je stanoven na  12. 6. 2017, den vydání 23. 3. 2017, číslo vydání 1/2017.
Příspěvky prochází odbornou jazykovou úpravou.
Texty článků zasílejte samostatně ve formátu doc. a obrázky ve formátu jpg.
Své náměty a příspěvky do dalších Brodeckých zpravodajů můžete podat elektronicky na e-mail: obec@brodekuprerova.cz nebo na knihovnabr@seznam.cz.

Foto Petr Vít

Foto Petr VítFoto Jan Teimer

Foto Jan Teimer

Foto z vodění medvěda


