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Starostovo slovo
Vážení čtenáři našeho zpravodaje,
tyto řádky píši v posledních 
zářijových dnech. V pondělí  
4. září žáci naší Základní ško-
ly odstartovali nový školní rok 
2017-2018. Jejich nástup je 
vždy symbolickou tečkou za 
dvěma prázdninovými měsí-
ci. Snad je každý prožil podle 
svých možností a využil krás-
ného a teplého počasí, které při-
nesly. Září nás svými deštivými 
dny moc netěší a babího léta se 
s největší pravděpodobností už 
nedočkáme. Dne 9. září Sdru-
žení obcí mikroregionu Dolek 
uspořádalo 14. ročník vyjížďky 
na kole a pokud mi paměť slou-
ží, byl to jeden z posledních 
pěkných dní s trochou sluníčka. 
Registrovaných účastníků letoš-
ního ročníku bylo 473. 
Obec ani o prázdninách neza-
hálela. V Přemyslově ulici byla 
zahájena oprava místní komu-
nikace včetně chodníků, a to 
v úseku od křižovatky s ulicí 
Štefánikovou po poslední řa-

dové garáže směrem k ulici 
Třebízského. Práce provádí fir-
ma RESTA s.r.o., která vyhrála 
výběrové řízení a jejíž nabídka 
ve výši 2 698 486,- Kč bez DPH 
byla akceptována zastupitel-
stvem obce s termínem dokon-
čení nejpozději do 30. listopadu 
2017. V úseku před rodinnými 
domy od ulice Štefánikovy bylo 
při výkopových pracích zjiště-
no, že konstrukční vrstvy pod 
komunikací jsou nedostatečné, 
neřku-li téměř vůbec žádné. Po 
projednání s technickým dozo-
rem stavby, předsedou stavební 
komise a členem kontrolního 
výboru bylo v radě a zastupitel-
stvu rozhodnuto o rekonstruk-
ci celého podloží komunikace 
v tomto úseku. Toto rozšíření 
opravy místní komunikace bylo 
naceněno v cenách z výběrové-
ho řízení na 498 758,- Kč bez 
DPH a odsouhlaseno zastupitel-
stvem. Oprava je dotačně pod-
pořena z Ministerstva pro místní 
rozvoj částkou 1 milion korun.

Na bytovém domě na Masary-
kově náměstí č. p. 20 byla pro-
vedena v červenci kompletní 
výměna oken firmou Window 
holding a.s. s celkovými nákla-
dy 427 092,- Kč bez DPH.
Sdružení Brodek – kanalizace 
Tovární 2016 zastupující firmu 
INSTACZ s.r.o. a LB2000 s.r.o. 
zahájilo v 34. týdnu práce na 
výstavbě kanalizace v Továr-

ní čtvrti. Vysoutěžený rozpo-
čet stavby je 7 590 750,- Kč 
bez DPH. SFŽP přispěje na 
výstavbu částkou 3 053 431,- 
Kč a Olomoucký kraj částkou  
1 700 000,- Kč. Chtěl bych 
touto cestou požádat obča-
ny, kteří bydlí v Tovární ulici, 
o součinnost a trpělivost spo-
jenou s omezením provozu na 
místní komunikaci a blátem na 
cestě souvisejícím s provádě-
nými výkopy. Věřte, že jakýkoli 
problém se dá v klidu vyřešit. 
Územní rozhodnutí pro povo-
lení jednotlivých kanalizačních 
přípojek bude podáno hromad-
ně za obec. Výstavba má termín 
ukončení 31. prosince 2017. 
Zda bude zvládnuta do konce 
roku i kompletní úprava vozov-
ky zasažená výstavbou, bude 
záviset na postupu prací a po-
časí. Na tomto místě bych chtěl 
poděkovat našim hasičům, kteří 
byli nápomocni při řešení nena-
dálých problémů při zahájení 
stavby. Jednalo se vodní hos-
podářství bývalého cukrovaru 
(tzv. Havelky), které se dostalo 
do kolize s projektovaným ve-
dením.	 Foto:	Jan	Teimer
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V měsíci srpnu proběhlo na 
Magistrátu města Přerova opa-
kované společné projednávání 
nového územního plánu. V sou-
časné době běží zákonné lhůty 
a na nejbližším zastupitelstvu 
by měl být územní plán Brodku 
u Přerova schválen a poté vstou-
pit v platnost.
Na domu s pečovatelskou služ-
bou bude probíhat v září a říj-
nu 2017 výměna kotlů, měření 
a regulace s dálkovým přeno-
sem. Modernizaci provádí fir-
ma MONTHA-THERM, s.r.o. 
vybraná radou v poptávkovém 
řízení a zastupitelstvem od-

souhlasenými náklady ve výši  
436 511,- Kč bez DPH. 
Do konce roku bude na domu 
služeb v západní části v I. NP 
provedena výměna oken (Studio 
péče o tělo Brodek). 
S nadcházející zimou a s ní spo-
jenou topnou sezónou bych chtěl 
apelovat na občany, aby ve svých 
topeništích nespalovali plasty 
a jiné podobné předměty, které 
zamořují svými zplodinami naše 
společné ovzduší. Žijeme v jed-
né obci a obtěžování druhých ob-
čanů zapáchajícím kouřem není 
nikomu příjemné.  

Ing.	Roman	Zbožínek

	 Foto:	Jan	Teimer

	 Foto:	Jan	Teimer 	 Foto:	Jan	Teimer

Městys Brodek 
u Přerova 
vás zve 
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Zajímavosti z Francie
Koncem července se konaly pra-
videlné folklorní slavnosti ve ves-
nici Seebach v Alsasku (Francie).
Třídenní oslavy vyvrcholily v ne-
děli pravou alsaskou svatbou.
Po celou dobu měli návštěvníci 
možnost ochutnat místní speciali-
ty, rýnská a moselská vína, dobré 
pivo. K vidění byly malebné al-

saské domy a upravená vesnice. 
Samozřejmě nechyběla ukázka 
starých řemesel.
Místní obyvatelé si zvou i návště-
vy ze zahraničí. Letos Českou re-
publiku zastupovali
Hanáci v souboru Olešnica a Vě-
rovanka z našeho regionu (s mla-
dým hudebníkem z Lukové).

Měli úspěch a diváci je odměňo-
vali dlouhým potleskem.
Mně se jejich vystoupení velmi 
líbilo. Bylo moc příjemné potkat 
krajany v tomto koutku Francie.
Fotografie: místní svatba je 
protestanská, převládá slav-
nostní černa barva.

Průvod se snoubenci jde do kos-
tela a poté na radnici, odkud již 
vycházejí jako novomanželé. 
Průvod zvaných hostů měl 120 
osob.

MUDr.	Lubomír	Skopal,	
Alsasko

Geologická exkurze v okolí Grygova a Krčmaně 
V závěru školního 
roku jsme se vypra-
vili s žáky 9. ročníku 
vlakem do Grygova, 
kde na nás čekal 
začátek geologické 
exkurze. Už na nás 
čekali naši průvod-
ci - doktorandi z UP 
Olomouc, a to mine-
ralog a petrolog Ka-
mil Kropáč a jeho 
kolega paleontolog 
Tomáš Lehotský. 
Sluníčko svítilo 
na jasné vymetené 
obloze už od rána, 

a tak jsme vyrazili navštívit ně-
které geologické lokality v blíz-
kém okolí.
K první lokalitě – jeskyňce 
v Grygově - jsme dorazili po-
měrně brzo a žáci si zde pro-
hlédli jeskyňku s minerálem 
zvaným „medový kalcit“. Kaž-
dý si odnášel alespoň malinký 
úlomek na památku.
Pokračovali jsme dále smě-
rem k místu zvané Bílé hlíny, 
kde jsme pozorovali dva závrty 
a naši průvodci nás podrobně 
seznámili s jejich vznikem.
Třetí lokalitu – Strejčkův lom 
- téměř všichni žáci znali, ale 

Alsaská	svatba

Věrovanka	ve	Francii
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málokoho asi napadlo, že toto 
místo kdysi v pradávnu tvoři-
lo korálové útesy prvohorního 
moře. A tak jsme zaostřili zrak 
a začali jsme hledat zkameněli-
ny a některým se poštěstilo...
Čtvrtou lokalitou byly dvě bý-
valé pegmatitové štoly poblíž 
JZD Krčmaň, u kterých bylo 
k vidění plno hornin bohatých 
na slídu.
Poslední lokalitou se stala Ma-
jetínská pískovna. U ní jsme 

dostali za úkol posbírat valou-
ny různých barev a roztřídit je 
do skupinek. Průvodci nám pak 
vysvětlili a na geologické mapě 
ukázali, jak se sem tyto nerosty 
a horniny dostaly. Ti, kteří ještě 
měli sílu, si vyzkoušeli rýžová-
ní místních naplavenin.
Geologie je sice vědou o neži-
vé přírodě, ale dnešní den ožila 
a hravou formou zabavila naše 
budoucí absolventy. 

Mgr.	Milan	Vráblík

Podzim v mateřské škole
Prázdniny skončily, během nich 
děti společně s rodiči i prarodi-
či navštívily mnoho zajímavých 
míst doma i v zahraničí, poznaly 
nové kamarády. V září se odpoča-
té a usměvavé zase vrátily do ma-
teřské školy, kde už na ně čekaly 
paní učitelky i pan učitel. 
Ve školním roce 2017/18 se 
v mateřské škole vzdělává 66 
dětí z Brodku u Přerova, Citova, 
Císařova, Majetína, Rokytnice 
a Přerova podle ŠVP, který je k 1. 
9. 2017 aktualizován. Pedagogič-
tí pracovníci využívají nabídky 
dotačního programu na podporu 
environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty v Olomouckém 
kraji, jehož účelem je např. pod-
pora environmentálních osvěto-
vých akcí zaměřených k význam-

ným ekologickým dnům, podpora 
vytvoření obsahu a organizaci 
školní soutěže s tematikou EVVO 
pro děti, podpora spolupráce ško-
ly s veřejností v oblasti EVVO.
 Pedagogičtí pracovníci čerpa-
jí také z Projektu OPVVV EU, 
který nabízí finanční prostředky 
na chůvu pro děti. Chůva po-
máhá pedagogickým pracovní-
kům s péčí o děti dvouleté, a to 
zejména v oblasti sebeobsluhy 
dítěte, zajištuje bezpečnost a roz-
voj individuálních potřeb dítěte. 
Finanční prostředky jsou také 
využívány k osobnostně sociál-
nímu a profesnímu rozvoji před-
školních pedagogů, ke vzdělávání 
pedagogických pracovníků v ob-
lasti čtenářské a matematické pre-
gramotnosti. 

 Do mateřské školy se zpravi-
dla přijímají děti od 3 let věku, 
v případě volné kapacity mohou 
být přijaty i děti mladší. S účin-
ností od 1. 9. 2017 je zavedeno 
povinné předškolní vzdělává-
ní pro děti, které dosáhnou do 
konce srpna 5 let. Podle noveli-
zovaného ustanovení školského 
zákona se dětem starším 5 let 
poskytuje vzdělávání bezúplat-
ně. Znamená to, že i v případě 
odkladu nebo dodatečného od-
kladu školní docházky se úplata 
neplatí. Předškolní vzdělávání 
zabezpečuje uspokojování při-
rozených potřeb dítěte. Rozvoj 
jeho osobnosti probíhá ve spolu-
práci rodiny a předškolního za-
řízení. Rozsah povinného před-
školního vzdělávání je stanoven 

denně nejméně 4 hodiny (tj. od 
8,00 do 12,00 hod.). Předškolní 
vzdělávání je pro dítě povinné 
ve školském obvodu, v němž 
má dítě místo trvalého pobytu 
(spádová mateřská škola). Po-
vinné předškolní vzdělávání lze 
plnit i individuálním vzdělává-
ním dítěte. V tomto případě je 
zákonný zástupce povinen tuto 
skutečnost oznámit ředitelce 
mateřské školy 3 měsíce před 
zahájením školního roku. Ře-
ditelka mateřské školy poskyt-
ne zákonnému zástupci oblasti, 
v nichž má být dítě vzděláváno. 
V měsíci prosinci bude zákonný 
zástupce vyzván, aby se dosta-
vil s dítětem do mateřské školy 
k ověření osvojování očekáva-
ných výstupů dítěte.
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 Mateřská škola vytváří ve svém 
školním vzdělávacím programu 
a při jeho realizaci podmínky 
k co největšímu využití potenci-
álu každého dítěte s ohledem na 
jeho individuální možnosti. To 

platí v plné míře i pro vzdělává-
ní dětí nadaných. 
Systém péče o děti s přiznanými 
podpůrnými opatřeními:
1. podpůrná opatření prvního 
stupně – rozhoduje ředitel MŠ 

bez doporučení školského pora-
denského zařízení. 
2. podpůrná opatření druhého až 
pátého stupně – podmínkou pro 
uplatnění je doporučení škol-
ského poradenského zařízení 

s informovaným souhlasem zá-
konného zástupce dítěte.
Celý kolektiv mateřské školy 
přeje dětem i rodičům pohodo-
vý a příjemný podzim.

	L.	Němečková

KINO – FILMOVÝ KLUB
Filmový klub v Brodku počí-
naje říjnem vstoupí do své třetí 
sezóny. Klub si od svého počát-
ku prošel experimentálnějším 
období při hledání potencionál-
ních diváků. Zkusili jsme filmy 
všech možných žánrů a forem 
od světových klasiků po pro-
mítání němých filmů s živou 

hudbou. V současnosti je mož-
né rozdělit profil klubu do čtyř 
částí. První z nich je promítání 
méně známých, ovšem skvělých 
filmů distribuovaných Asociací 
českých filmových klubů. Dru-
hou částí je promítání význam-
ných českých a světových sním-
ků od jiných distributorů. Třetí 

podstatnou částí programu jsou 
celovečerní dokumenty, které si 
u nás našly pravidelné diváky. 
Poslední a pro členy filmového 
klubu nejzajímavější částí je 
takzvané kino Naslepo, kdy naši 
členi mají možnost předem vy-
brat promítaný snímek pomocí 
ankety. Proto doporučuji všem 

návštěvníkům klubu zakoupit 
členskou kartičku, která skýtá 
tuto výhodu i mnoho dalších, ve 
formě slev do všech filmových 
klubů v ČR a dalších kulturních 
akcí spolupořádaných AČFK. 

Martin	Jeřábek,	
předseda	filmového	klubu

Farnost
Lukostřelecké odpoledne 

Poslední sobotní srpnové od-
poledne patřilo v Brodku méně 
známému sportovnímu odvět-
ví – lukostřelbě. Zájemci z řad 
dětí i dospělých měli možnost 
vyzkoušet si střelbu z profesi-
onálního luku. A že je opravdu 
zaujala, dosvědčily i nekončící 
řady u třech střeleckých stano-
višť. Všichni úspěšní střelci byli 
odměněni perníkovým terčem. 
Dospělým patřila závěrečná 
soutěž o 5 brodeckých salámů. 
Celou akci, kterou připravila 
brodecká farnost v čele s její 
nově vzniklou pastorační radou 

a mladými vedoucími z farního 
klubu, sponzorovalo sdružení 
MAS Hanácké Království.
Velmi nás potěšil zájem míst-
ních obyvatel, ale rádi jsme 
přivítali i početné přespolní ná-
vštěvníky a „kamarády našich 
kamarádů“. Všichni si mohli 
v přátelské atmosféře pochutnat 
na grilovaném mase, dobrotách, 
které nám připravily šikovné 
maminky a babičky, čepovaném 
pivu i kofole. Vše za překvapivě 
příznivou cenu. Perlivou vodu, 
kávu a čaj si naši hosté objed-
návali zdarma. Společné odpo- ledne završil při západu slunce 

táborák s kytarou. Nechyběl 
ani brodecký kabanos. Komu 
se pak ještě nechtělo spát, mohl 
zhlédnout italsko-portugalský 
film Fatima. Ten nám poutavým 
způsobem připomněl sté výročí 
událostí spjatých se známým 
zjevením Panny Marie třem ma-
lým dětem v roce 1917. Díky 
slovenskému dabingu jsme na-
víc mohli po dvou dekádách od 
rozpadu federace prověřit naše 
dorozumívací schopnosti. 

Jitka	Navrátilová

Ač jsem na Lukostřeleckém od-
poledni v Brodku strávila pou-
ze pár chvil, zanechalo ve mně 
velmi příjemný dojem. Potěšilo 
mne, když jsem zde na vlastní 
oči viděla, jak přirozená a správ-
ná je sounáležitost brodecké ka-
tolické farnosti s obcí samotnou. 
Tedy i setkání místních farníků 
s ostatními brodeckými občany 
a možnost popovídat si při ne-
formální příležitosti.
Mám radost, že možnosti vy-
zkoušet si lukostřelbu využili 
jak děti a dospělí, tak starší ob-
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čané, kteří též neodolali a vzali 
do ruky luk a šíp :) Sám jeden ze 
starších občanů se mi svěřil, jak 
si toto odpoledne užil a tím mi 
tak znovu potvrdil úspěch této 
akce a důležitost pořádání dal-
ších podobných akcí v Brodku. 

Viktorie	Binderová
	 	
Zlí jazykové říkají, že Brodek 
je obec, kde se nic moc neděje. 
Tak tohle si přece nenecháme 
líbit! Zrovna brodecká katolická 
farnost je společenství, kde jsou 
lidé různého věku rádi spolu. Co 
kdyby se o svou radost ze života 
podělili s druhými? A co takhle 
si k tomu v rámci přátelské spo-
lupráce zapůjčit areál brodec-
kých skautů? Koncem prázdnin 
jste mohli vidět, jakou umíme 
zorganizovat zábavu i relaxa-
ci pro zájemce o střelbu z luku 
(a nejen pro ně). Že jste tam ne-
byli? Tak druhá příležitost bude 
zase za rok, protože vzhledem 
k pozitivním ohlasům je téměř 
jisté, že v Brodku byla založena 
nová tradice.

Marie	Binderová

JUNÁK-český skaut,
středisko Táborníci Brodek u Přerova, z.s.

 Prázdniny jsme opět zahájili 
pobytem na táboře v Nejdku 
u Bělotína. Letošní tábor na 

téma ,,Superheroes” se opět 
vydařil. Díky všem vedoucím, 
kuchařkám, a ostatním pracov-

níkům se děti výborně bavily 
a všichni se těšíme, až se za rok 
opět sejdem. 

 Už druhým rokem 
nás oslovilo Déč-
ko- Česká televize 
s žádostí o spolu-
práci na prázdnino-
vé soutěži na téma 
Probuď Déčko. 
Naše práce spo-
čívala v umístění 
kešky-zprávy ně-
kde v okolí Brodku 
u Přerova a v je-
jím hlídání a kon-
trolování po dobu 
prázdnin. V celé 
republice bylo 
rozmístěno 77 ke-
šek a brodecká se 

s počtem 600 návštěv umístila 
na sedmém místě nejnavštěvo-
vanějších. Vybrali jsme místo 
u splavu v Kleštínku, odkud 
je výhled na celou obec a ces-
ta ke splavu je dostupná i pro 
kočárky. Jsme rádi, že se nám 
naši obec povedlo díky této 
soutěži zviditelnit.
 Kotlíkový guláš je tradič-
ní podzimní akce a i když už 
podruhé plnily dešťové kapky 
kotlíky více než guláš a ohniš-
tě připomínalo bazén, ti skalní 
oheň udrželi. U nás se vaření 
guláše může zúčastnit každý, 
i když nemá potřebné vyba-
vení. Stačí si donést suroviny 
a odhodlání uvařit guláš nebo 
cokoliv, co guláš alespoň při-
pomíná. Proto je soutěž oblí-
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bená i u mladých začínajících 
kuchařů. Vyhrávají sice ti 
nejlepší, ale vítězem je kaž-
dý a cílem je dobře se najíst 
a hlavně pobavit.
 Se začátkem školního roku 
proběhl nábor dětí ve škole. 
Po první informativní schůz-
ce s rodiči jsme naplánovali 
schůzky.
 Schůzky dětí budou ve středu 
16:00-17:30 a v pátek 17:00-
18:30.

Pavlína	Procházková
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Report z Pirátské Tvrze
Členové a příznivci Pirátů ani 
v létě nezaháleli. Hned na za-
čátku prázdnin při majetínských 
hodech přidali svou špetku do 
mlýna, když uspořádali veřej-
ný tenisový turnaj ve čtyřhře, 
kterého se zúčastnilo 16 hráčů. 
Všem zúčastněným děkujeme.
Piráti rovněž vyrobili plavidlo 
na neckiádu a na vlnách ma-
jetínského rybníku Hliník si 
udělali plovoucí párty, kde ne-
chybělo grillování a pivo - na-
konec se pro naše plavidlo vžilo 
označení „Grilláti z Karibiku“. 
Akce to byla podařená a děkuje-
me všem, co se zapojili.
Další akcí, jež vymyslela, zor-
ganizovala a provedla Pirátská 
Tvrz, byla brigáda na mostě 
přes říčku Olešnici. Zábradlí na 
stezce z Brodku do Majetína již 
bylo několik let značně zane-
dbané a zrezlé. Ač jsme ve vy-
braných termínech vždy trochu 
bojovali s nepřízní počasí, za 
dvě dopoledne se nám společ-
nými silami podařilo zábradlí 
natřít. Teď vypadá jako nové 
a my doufáme, že tak vydrží co 
nejdéle.
Po dobrovolnické opravě lavič-
ky a úklidu černých skládek tak 
mají Piráti další kladný zářez 

ve veřejném prostoru v oblasti 
Pirátská Tvrz. Díky všem, kteří 
pomohli.
Následně 14. července probě-
hl prázdninový turnaj v karetní 
dovednostní hře - Poker Texas 
Hold´em. Turnaje se zúčastnilo 
na 14 hráčů. Pokerový turnaj má 
dobrou odezvu, a tak můžeme 
očekávat nějaký další v podzim-
ním termínu.
Bezpochyby největší akcí, do 
které se naše místní sdružení 
letos pustilo, byl jubilejní de-
sátý ročník festivalu Kytary in 
Majetín, letos dvoudenní a spo-
jený s tradiční akcí pro děti - 
indiánským během. Start byl 
naplánován na páteční osmou 
hodinu večerní, nicméně nám 
jej trochu zkazil vytrvalý a silný 
déšť. Lidé tedy začali přicházet 
o něco později, ale to nakonec 
vůbec nevadilo. Vše proběh-
lo podle plánu a jako první se 
představila zlínská kapela Ani-
mal Orchestras se svým mixem 
stylů od nu-metalu až po rap, 
chvílemi říznutý beatboxem či 
jinou muzikantskou improviza-
cí. Byl to vysoce kvalitní úvod 
pro celou akci. Následovalo 
vystoupení olomoucké beatbo-
xerky MC MOU, kterou můžete 

znát z českých talentových sou-
těží. Její schopnosti vyluzovat 
ústy neuvěřitelné zvuky, rytmy 
a jejich kombinace ohromily 
všechny zúčastněné. Zlatý hřeb 
večera nastal, když jsme přiví-
tali hvězdu první kategorie ve 
svém žánru. Absolutní špička 
českého reagge a dancehallu, 
držitel ceny akademie populární 
hudby Anděl - zpěvák Messen-
Jah. Následovala after party 
v podání českobudějovického 
ragga/jungle DJe Ladia Rasty.
Akce pokračovala hned v so-
botu ráno, kdy proběhl krátký 
workshop impro-týmu brodec-
kých ochotníků. Od 14:30 pak 
startoval indiánský běh. Děti 
měly možnost zkusit si vrhání 
sekerami, střelbu z luku, jízdu 
na koni, bubnování a spoustu 
dalších atrakcí a úkolů na cel-
kem deseti stanovištích. Když 
se jim podařilo posbírat všech-
na razítka do mapy „čerokýzské 
stezky“, proběhl přijímací rituál 
do kmene Čerokýzů a odmě-
nou jim byly špekáčky na oheň 
a dětská diskotéka. Kromě toho 
bylo v areálu mnoho doprovod-
ného programu - malování na 
obličej, výroba indiánských če-
lenek, již zmíněné vrhání seker, 

bubnování v indiánském teepee, 
omalovánky apod.
Ještě je nutno zmínit, že sou-
částí akce byl i pirátský stánek 
s nafukovacími balonky pro děti 
a aktuálními pirátskými listy pro 
rodiče. V sobotním odpoledni 
na parkovišti vedle koupaliště 
zaparkoval vězeňský autobus, 
který je rovněž součást pirátské 
kampaně do sněmovních voleb. 
Proběhla tak i prohlídka tohoto 
veterána a technické kuriozity. 
Mnohé lidi však více zajíma-
ly karikatury politiků a jejich 
kauz, které jsou na autobuse vy-
obrazeny a jež si získaly velkou 
mediální pozornost. Však také 
podle posledních průzkumů 
a kurzů sázkových kanceláří Pi-
ráti do sněmovny míří. Průzkum 
Médea research pro časopis Tý-
den zveřejněný začátkem září 
dokonce umisťuje Piráty s 8,8 
% na čtvrté místo před ODS, 
lidovce i TOP 09. To jsou po-
zitivní zprávy, a tak doufáme, 
že i Olomoucký kraj bude mít 
svého pirátského zástupce ve 
sněmovně. Lídrem kandidátky 
je Bc. Vojtěch Pikal, specialista 
v informačních technologiích. 
Naše místní sdružení bude mít 
na kandidátce také své zástupce. 
Dvojkou kandidátky je Ing. et 
Ing. Martin Šmída z Majetína, 
na 17. místě je Radek Vojtek 
z Brodku u Přerova a 20. místo 
obsadil předseda našeho sdruže-
ní Ing. et Ing. Radim Studený, 
opět z Majetína. Všichni podpo-
rujeme Vojtu Pikala, neboť jsme 
přesvědčeni, že by tu práci dělal 
opravdu skvěle.
Prostor mezi indiánským během 
a večerním programem pak za-
plnila hra na kytary a zpěv okolo 
táboráku. Paradoxní je, že právě 
za tuto „produkci“ chtěla OSA 
vybírat výpalné. Nakonec jsme 
to vyřešili tak, že to bylo hraní 
spontánní a neplánované, ale 
považte, jak je absurdní, že by 
se za plánované hraní u táborá-
ku platit mělo. Obzvlášť, když 
byl vstup po celou dobu zdarma.
Ve 21:00 pak začala hrát hud-
ba opět z pódia. Tam už pařáty 
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OSA nesahají, neboť všechny 
kapely hrály své autorské písně 
a zastupování u OSA nejsou. 
První se představila brněnská 
kapela Šlanastyka. Následova-
la Human Puppet - hardcoro-
vá parta z Dubu nad Moravou. 
Sobotní noc tradičně zakončili 
domácí pankáči Session. Ještě 

jednou bychom rádi poděko-
vali všem, kteří jakkoli přispěli 
k hladkému průběhu celé akce.
Na úplném konci léta jsme 
podpořili naši spřátelenou akci 
Babí léto v Kokorách, která byla 
pořádána pod hlavičkou dob-
rovolného spolku S.K.U.N.K. 
Jednalo se o akci s netradiční-

mi zvěřinovými hody (maso 
z pštrosa, klokana, kance, atd.) 
a kvalitní hudební produkcí, kdy 
vystoupili během odpoledne 
a večera Lukáš Mareček, Kula 
Pikle, Cookies, Critical Acclaim 
a Kameron.
Více informací o konkrétních 
akcích, činnosti, plánech a se-

tkáních se dozvíte na tvrz.pi-
rati.cz a facebookovém profilu 
Pirátské Tvrze www.facebook.
com/PiratskaTvrz.

Radek	Vojtek
1.	místopředseda	Pirátská	Tvrz

PDHT Luková

Výsledky: Podzim 2017

OCP	Želatovic 1:1 PDHT	Luková

Gbelčestr 3:3 PDHT	Luková

PDHT	Luková 4:2 FC	Hrkotka

Ludva	Říkovice 2:2 PDHT	Luková

Poslední víkend v srpnu jsme 
odstartovali podzimní část nové 
sezóny 3. PLMK 2017/2018. 
Během září jsme odehráli dal-
ších několik kol soutěže, výsled-
ky viz níže. Podzim zakončíme 
v polovině listopadu.

Další informace, celkovou tabul-
ku, tabulku střelců, foto, reporty, 
výsledky zápasů a spoustu dal-
šího najdete na facebookovém 
profilu PDHT Luková www.
facebook.com/PDHTLukova.

Radek	Vojtek	PDHT	Luková
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Firma Grand lahůdky zahájila  
dne 12. 9. 2017 provoz jídelny  

v zrekonstruované budově  
ZD v Jiráskově ulici.

Nabízí 7 druhů jídel včetně FIT menu za cenu 75 Kč. V ceně je polévka, hlavní jídlo a nápoj.

Zrekonstruovali jsme také salonek pro oslavy.

Vyzkoušejte naše služby, budete mít oslavu bez starostí a cena vás příjemně překvapí.

         Stanislav Holinka

Grand lahůdky s.r.o. 
Bablerovo	nám.	21/1

779	00	Samotišky
IČO:	28624297

DIČ:	CZ28624297

tel:	582	33	55	46
mobil:	775	772	236

www.grandlahudky.cz
info@grandlahudky.cz
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Nabízíme zakázkovou výrobu dortů, zákusků a cukroví pro svatby, oslavy, rauty 

                                    a další společenské akce…… 

Vyrábíme minizákusky, svatební a vánoční cukroví a dorty všech druhů 

 a tvarů dle požadavku zákazníka. Od 1. 9. 2017 opět zahajujeme páteční 

prodej čerstvých zákusků a to vždy od 14h-17h. Od 1. 9. 2017 přijímáme  

objednávky na vánoční cukroví. Pouze do naplnění kapacity. 

 

Čecháková Tereza 

Nerudova 520 

Brodek u Přerova 75103 

 

Tel.: 605 135 336 

e-mail:cukrarskavyrobabellissima@seznam.cz 

Fb: Cukrářská výroba Bellissima 

Nabízíme zakázkovou výrobu dortů, zákusků  
a cukroví pro svatby, oslavy, rauty a další spole-
čenské akce...

Vyrábíme minizákusky, svatební a vánoční cukroví 
a dorty všech druhů a tvarů dle požadavků zákaz-
níka. Od 1. 9. 2017 opět zahajujeme páteční pro-
dej čerstvých zákusků a to vždy od 14h-17h. Od  
1. 9. 2017 přijímáme objednávky na vánoční 
cukroví. Pouze do naplnění kapacity.

Čecháková Tereza
Nerudova 520
Brodek u Přerova 75103
Tel.: 605 135 336
e-mail: cukraskavyrobabellissima@seznam.cz
Fb: Cukrářská výroba Bellissima


