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Starostovo slovo
Milí spoluobčané a čtenáři našeho zpravodaje! 

Začnu obvyklým hlášením, na čem jsme v letošním roce pracovali. 
Finišujeme v ulici Tovární, jedná se o projekt Oddílná kanalizace  
v Tovární 2017 – SFŽP příspěvek 3.053.431,– Kč, Olomoucký kraj 
1.700.000,–Kč...

Kolaudujeme také opravu místní komunikace ul. Přemyslova 2017 – 
příspěvek Ministerstva pro místní rozvoj 1 milion korun.

Stav před... ... a po rekonstrukci.

... a rovněž jsme modernizovali kotelnu na DPS. Provedli jsme  
také výměnu oken na bytovém domě na Masarykově náměstí  
č. p. 20 a části domu služeb „Studio péče o tělo Brodek“.

Demolujeme objekt bývalé ubytovny v Jiráskově ulici...

Blíží se čas Vánoc, kdy lidé usedají ke společnému stolu, aby si 
projevili vzájemnou úctu a lásku. Společně prožité chvíle pohody, 
radosti a odpuštění jsou tím nejkrásnějším dárkem, který si v dneš-
ním uspěchaném světě můžeme přát. Vážení spoluobčané, dovolte 
mi, abych Vám popřál krásné prožití vánočních svátků a úspěšný 
vstup do nového roku.

Ing. Roman Zbožínek,  
starosta
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Vítání občánků 
8. 4. 2017 

Ondřej Králík
Adéla Kovaříková
Michael Panajotis
Natálie Kubisová
Dominik Hausner

Slavnostní 
obřady 

zlatých, smaragdových, 
diamantových,  

kamenných  
a platinových svateb

Úřad městyse Brodek u Přerova 
zajišťuje v obřadní síni konání 
obřadů pro výše uvedené svatby.

 Občané, kteří by měli zájem o 
konání slavnostního obřadu na 
úřadu městyse, se mohou do-
mluvit s paní matrikářkou na 
termínu konání těchto slavnost-
ních obřadů.

Upozornění pro občany 
Jubilanti:
Dle zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů před-
stavitelé městyse Brodek u Pře-
rova již nenavštěvují jubilanty na 
adresách jejich trvalého pobytu. 

Pokud by občané měli zájem 
o návštěvu představitelů městyse 
Brodek u Přerova k výročí jejich 
jubilea, je potřeba dát osobně či 
telefonicky souhlas na Úřadu 
městyse Brodek u Přerova.

Vítání občánků:
Dle zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů před-
stavitelé městyse Brodek u Pře-
rova žádají rodiče narozených 
dětí od 1. 9. 2017, kteří mají zá-
jem zúčastnit se vítání občánků 
v obřadní síni městyse Brodek 
u Přerova v dubnu 2018, aby 
osobně či telefonicky nahlási-
li své děti k vítání občánků na 
matriku Úřadu městyse Brodek 
u Přerova.
Vítání občánků probíhá vždy 
v měsíci dubnu a říjnu dle počtu 
narozených dětí.

Margita Calábková
matrikářka

Vítání občánků 
7. 10. 2017 

Sofie Šrámková
Patrik Sychrava

Radim Stallmach
Matěj Michálek
Adam Sýkora

Gabriela Veselá
Markéta Vojtková

Zuzana Pospíšilová
Martina Hrbáčková

Nikol Kopečná
Kateřina Bezroučková

Jakub Konečný

Brodek zpívá koledy s Deníkem, foto J. Teimer

Brodek zpívá koledy s Deníkem, foto J. Teimer Rozsvícení vánočního stromu, foto P. Vít
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Vánoční čas v mateřské škole

Podzim pomalu ale jistě končí. 
V tomto období děti v mateřské 
škole nezahálely. Pokud pod-
zimní počasí dovolilo, chodily 
na vycházky do přírody, učily 
se a získávaly nové informace 
o podzimní přírodě a zvířatech 
připravujících se na zimu. Sušily 

ovoce, vyráběly skřítky a zvířát-
ka z přírodních materiálů, zdo-
bily dýně, přichystaly společně 
s paní kuchařkou chutné pod-
zimní pomazánky. Paní učitel-
ky připravily dětem a rodičům 
z výrobků podzimní výstavku.  
Děti z mateřské školy přivítaly 

nově narozené občánky na Úřa-
du městyse v Brodku u Přerova. 
V místním kině se pobavily při 
sledování animovaného filmu 
Letíme. V mateřské škole zpí-
valy a tancovaly při hudebním 
představení Dětským srdíčkům. 
A co děti čeká v době adventu 
a Vánoc?
Advent a s ním spojený vánoč-
ní čas se rychle přiblížil. Děti 
z mateřské školy se na toto ob-
dobí moc těšily a pilně se při-
pravovaly. Naučily se spoustu 
básniček a písniček, které před-
vedly nebeské trojici – Mikulá-
ši, čertu i andílkovi. Právem si 
zasloužily sladkou odměnu.
Vánočním vystoupením v blíz-
ké době potěší rodiče a společ-
ně s nimi si vyrobí vánoční             
dekorace, kterými ozdobí ma-
teřskou školu nebo svůj pokoj. 
Vánoční představení také před-
vedou a dárečkem obdarují se-
niory v domě s pečovatelskou 

službou a zaměstnance obecní-
ho úřadu. V mateřské škole si 
u stromečku zazpívají koledy, 
rozbalí dárečky a pochutnají si 
na cukroví. 
Poslední prosincový týden 
navštíví děti Vánoční show 
v Prostějově. V kině Hvězda 
v Přerově zhlédnou představení 
s vánoční tématikou plné koled 
a vánočních písní provázené 
příběhem o narození Ježíška 
v Betlémě.
A co bude po Vánocích?
Starší děti čeká plavecký výcvik 
na přerovském bazéně a lekce 
lyžování v lyžařské školičce
 v Hlubočkách.
Zaměstnanci mateřské školy 
a děti přejí všem krásné a klidné 
Vánoce.

L. Němečková

Divadelní spolek J. K. Tyl 
V listopadu jsme se po čtyřech letech derniérou ve Velkém Týnci 
rozloučili s úspěšnou pohádkou Čarodějův učeň, se kterou jsme 
sehráli šestnáct repríz.
V současné době zkoušíme novou pohádku, na kterou se můžete 
v příštím roce těšit.
Nadále budeme jezdit po nových štacích s loni uvedenou hrou  
Jak je důležité míti Filipa.
Hned po oslavách Nového roku, a to v sobotu 13. ledna 2018, 
pořádáme tradiční 14. Divadelní ples, na který Vás tímto srdečně 
zveme.

František Procházka
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Z činnosti Klubu seniorů v roce 2017

V únoru jsme vyslechli před-
nášku balneologa, také povídání 
spisovatele p. J.  Špidly o jeho 
novém historickém románu, 
jehož události se odehrávají 
i v naší oblasti. Dne 11.dub-
na jsme uspořádali zájezd do 
Čech pod Kosířem a prohlédli 

si s úžasnými průvodci muzeum 
kočárů, zámek a zámecký park. 
Dne 5. května jsme na přání se-
niorů byli v Kroměříži na výsta-
vě Floria. Hned 16. května byl 
zájezd do aragonitových jesky-
ní v Teplicích a odpoledne na 
hrad Helfštýn. Dne 13. června 

jsme navštívili krásný zámek 
v Hradci nad Moravicí a odpo-
ledne jsme vystoupali na Štram-
berskou trúbu. Vedoucím tohoto 
zájezdu byl náš fotodokumenta-
rista pan Petr Vít. Dne 11. čer-
vence jsme si za velmi deštivé-
ho počasí prohlédli zlatorudné 
doly a nový kostel tří národů ve 
Zlatých Horách.
12. září jsme navštívili Janův 
hrad v Lednicko-valtickém are-
álu a lodí jsme dopluli areálem 
k lednickému zámku. Posled-
ním zájezdem byl zájezd do 
Olomouce na seniorské před-
stavení operety Perly panny 
Serafinky.
5. prosince nás čekala poslední 
předvánoční schůzka, kde jsme 
zhodnotili naši činnost v tomto 

roce a na závěr se pobavili při 
živé hudbě. Touto schůzkou 
jsem ukončila svou činnost 
předsedkyně Klubu seniorů 
vzhledem k velké náročnosti 
nebo spíš byrokracii s vyššími 
státními orgány - mám na my-
sli krajský úřad, a také vzhle-
dem k svému vysokému věku. 
Má nástupkyně  má výborné 
předpoklady pro práci s našimi 
seniory. Přeji tedy všem, kteří 
budou nadále podporovat i nové 
vedení, aby se jim dařilo a aby 
činnost mohla nadále pokračo-
vat. Při této příležitosti chci po-
děkovat všem, kteří mě podpo-
rovali a také všem zastupitelům 
a pracovníkům úřadu městyse.

Libuše Mojková

Komentář k výsledkům voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

20. a 21. října jsme mohli jako 
občané této země opět svobodně 

rozhodnout o složení Poslanec-
ké sněmovny, potažmo o bu-

doucím směřování České re-
publiky. Téměř 39, 2 % národa 

k volbám nepřišlo. Musíme si 
uvědomit, že i rozhodnutí nejít 
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Tajemství brodeckého cukrovaru

S opravdovým pohnutím i nos-
talgií sledují brodečtí obyvatelé 
likvidaci místního cukrovaru, 
jehož první řepná kampaň zača-
la 27. listopadu 1881, kdy denně 
bylo zpracováno 2 480 q cukro-
vé řepy. Těsně před vypuknutím 
první světové války to již bylo 
5 500 q řepy a po padesátile-

tém trvání velkozávodu pak 
v roce 1931 dokonce až 12 000 
q. Modernizací strojového zaří-
zení cukrovaru se tato kapacita 
neustále zvyšovala, až nakonec 
v devadesátých letech minulé-
ho století po koupi francouz-
skou společností Eastern Sugar 
přestal po 116 letech fungovat, 

až zcela zanikl. Poslední řepná 
kampaň proběhla v roce 1997.
Nakonec nám zůstanou poří-
zené fotografie a vzpomínky 
na tento závod, zaměstnávající 
v průběhu kampaně až 300 za-
městnanců.
Jen málo místních obyvatel zná 
příběh z konce druhé světové 
války, kdy se zde skrýval v noci 
na seně nad chlévem a ve dne 
v rozsáhlých vodních kanálech 
americký letec Frederick Hu-
ghes, který byl zde sestřelen 
německými stíhacími letouny či 
palbou německých protiletadlo-
vých baterií po poledni 17. pro-
since 1944 a přebýval zde až do 
konce války za nezištné statečné 
pomoci účetního cukrovaru Víta 
Himra z Věrovan a rodiny jeho 
pozdějšího tchána, místního 
cukráře Antonína Kalabuse. 
Frederick Hughes patřil k ame-

rické 15. letecké armádě s do-
časným sídlem v italském Bari, 
která měla za úkol bombardo-
vat v jižním Polsku tamní dů-
ležité rafinerie a jiné důležité 
strategické cíle. Akce měla tr-
vat pár hodin. Podle Hughese, 
jak vyprávěl svým brodeckým 
nejbližším přátelům, koupil si 
před letem na večer ještě lístek 
do kina! Svůj záměr – navštívit 
večerní filmové představení, 
však neuskutečnil, neboť jeho 
letadlo bylo sestřeleno a sám 
pilot se z výšky šest tisíc me-
trů katapultoval a dopadl na 
zem v lese Čečelci mezi Tova-
čovem a Troubkami, nedaleko 
hájenky Trní, kde se ho ujali 
manželé Jakubčíkovi. Protože 
neznali anglický jazyk, sháněli 
po okolí někoho, kdo se s Hu-
ghesem domluví. Tak se dově-
děli o Vítu Himrovi z Věrovan, 

k volbám pro tyto občany zna-
mená určité volební stanovisko.
Rád bych připomněl, pouze 
stručně, volební výsledky. Dr-
tivě vyhrálo politické hnutí 
ANO 2011 (29,64 %). Úspěch 
dále zaznamenaly některé nové 
strany – Piráti (10,79 %), SPD 
(10,64 %) a STAN (5,18 %). 
O znovuzrození strany může-
me mluvit u ODS, která se pod 
vedením Petra Fialy může těšit 
opět nabyté důvěry od voličů, 
když získala 11,32 %.  ČSSD 
(7,27 %) a TOP 09 (5,31 %) se 
propadli v úspěšnosti na výraz-
ně nižší příčky. Také KSČM se 
svými 7,76 % zrovna nezazáři-
la. Lidovci také tratili, když zís-
kali jen 5,8 %.
Srovnáme-li celostátní výsledky 
s volebními výsledky z Brodku 
u Přerova (srovnání pracuje se 
stranami, které se dostaly do 
dolní komory Parlamentu ČR), 
zjistíme, že se výsledky liší. 
Opět platí, že vyhrálo politické 
hnutí ANO 2011, a to s 32,88 
%.  Jako druzí se však umísti-
li lidovci s 14,09 % hlasů, zde 
můžeme vidět velké zlepšení. 

Lidovci si v Olomouckém kraji 
polepšili o 4,32 %, neboť získa-
li 8,26 %. Jako třetí se umístili 
SPD s 11,37 %, čtvrtí byli Piráti, 
kteří dostali 10,75 %. Komunis-
té získali 10,02 % a ČSSD 6,15 
%. ODS 6,05 %. Jiné politické 
strany se v Brodku nedokázaly 
dostat přes 5 % hranici. Kon-
krétně se jedná  o STAN (2,29 
%) a TOP 09 (2,08 %).
Z výše uvedených odstavců 
můžeme konstatovat, že se jed-
ná o velice zajímavé výsled-
ky voleb za posledních 10 let. 
Tradiční strany velice oslabily, 
přičemž z jejich krize těží nové 
politické subjekty. Nyní máme 
před sebou historicky první Po-
slaneckou sněmovnu, do které 
se dostalo devět politických 
stran či hnutí. Hovořit o nelegi-
timnosti voleb tedy není na mís-
tě, ba právě naopak. Dá se říci, 
že nyní je Poslanecká sněmovna 
nejrozmanitější, co kdy byla. 
S tím ale souvisí velký problém, 
a to ten, že se v PS bude štěpit 
politická moc a bude pro koho-
koliv těžké sestavit silnou vlá-
du. Konkrétní příklady můžeme 

sledovat v médiích prakticky 
od vyhlášení voleb až do dneš-
ních předvánočních dní. Navíc 
nesmíme zapomenout, že se 
do Poslanecké sněmovny nyní 
dostaly strany, jejichž názory 
lze považovat za extrémistické 
(SPD), či strany, u nichž širo-
ká veřejnost na základě jejich 
krátkého působení neví, nebo si 
není zcela jista, jakou politiku 
budou zastávat a jaký mají cha-
rakter (Piráti).
Tradiční strany (ČSSD, TOP 09, 
KDU-ČSL, ale i KSČM) výraz-
ně oslabily, navzdory tomu, že 
právě ČSSD i lidovci byli čtyři 
roky ve vládě. Je zajímavé sle-
dovat, že i když tyto strany vět-
šinou plnily své předvolební sli-
by, tak stejně pohořely. Stručně 
pro připomenutí co zavedla So-
botkova vláda: zrušení poplatků 
ve zdravotnictví, znovuobnove-
ní slevy na dani pro pracující 
důchodce, zvýšení platů učite-
lům. V rámci mezinárodní poli-
tiky se vláda, a za to jí patří dík, 
orientovala na Evropskou unii 
a NATO. Jasně odmítla anexi 
Krymu (hlavní zásluhu má mi-

nistr kultury Daniel Herman 
zvolený za KDU-ČSL). Celko-
vě můžeme být na odcházející 
vládu hrdí, neboť se snažila být 
protiváhou na východ směřují-
címu panu prezidentovi Miloši 
Zemanovi a vydržela vládnout 
standardní 4 roky, což je ve 
srovnání s vládami předchozích 
období pozoruhodný výkon. Už 
i proto je dobré sledovat budou-
cí vývoj vrcholné politiky a for-
mování nové vlády.
 V lednu nás čekají další volby, 
tentokrát pro změnu prezident-
ské. Jména kandidátů už jsou 
veřejnosti známá, přičemž vět-
šina z nich není nijak spojena 
s politickými stranami a je tedy 
z čeho vybírat. Avšak vybírejme 
rozumně a zodpovědně. Rýsuje 
se nám tady totiž něco jako šan-
ce, že by český národ mohl mít 
nadstranického a lid spojujícího 
prezidenta.

Bc. Dominik Vondrák,
historik

Zdroje:  www.volby.cz
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který letce pak navštěvoval. Při 
jedné návštěvě v nočních ho-
dinách uslyšeli štěkot hajného 
psů, ohlašující, že někdo jede 
lesem. Náhodně vzali dvě bílá 
prostěradla, vyskočili z okna 
a utekli do lesa, kde se ukryli 
ve sněhu a následně urychleně 
pospíchali směrem do Brodku 
u Přerova, kde v tamním cukro-
vaře se Američan skrýval. Spolu 
s Vítem Himrem téměř půl roku 
přicházel vždy po půlnoci ke 
Kalabusovým, kteří bydleli ne-
daleko cukrovaru, kde se vždy 
najedl a umyl. To se pravidelně 
opakovalo až do osvobození 8. 
května 1945, kdy se bez problé-
mu mohl vyfotografovat se svý-
mi zachránci panem Františkem 
Klosem, místním obchodníkem 

a výtečným fotoamatérem.
Po skončení války se Hughes 
vrátil domů do Spojených států 
amerických. O svém osudu i za-
chráncích se zmínil na patřič-
ných místech. Svědčí o tom de-
kret s poděkováním a podpisem 
následného amerického prezi-
denta Dwighta D. Eisenhowera, 
který později obdržel pan Anto-
nín Kalabus. O dalších osudech 
zmíněného amerického letce mi 
není nic známo. Najde se někdo, 
kdo mě doplní o další zajímavá 
fakta o jeho dalším životě? 
Na závěr si dovolím navrhnout, 
aby malé stavení, kde se ukrýval 
Frederick Hughes, bylo vyčleně-
no z likvidace cukrovaru a bylo 
zachováno budoucím generacím 
jako příkladný důkaz nesmírné-

ho hrdinství brodeckého obyva-
telstva v krutých dobách nacis-
tické okupace. Současně by zde 
mohla být i malá pamětní síň, 
věnovaná nejen druhému odbo-

ji, ale i historii tohoto cukrovaru 
a městyse vůbec.
                                                                                                                                               

PhDr. František Hýbl

Okénko do ZUŠ 
Jako každoročně Vás brodecká 
pobočka Základní umělecké ško-
ly B. Kozánka v Přerově v ten-
to vánoční čas zve na vánoční 
vystoupení. V letošním roce si 
můžete přijít vyslechnout kon-

cert, na kterém žáci ZUŠ zahra-
jí nejen vánoční písně a koledy, 
ale i skladby známých autorů od 
baroka až po současnost. Přijďte 
si odpočinout od předvánočního 
shonu 21. prosince v 18: 00 ho-

din do brodeckého kina. V tom-
to školním roce pobočka oslaví 
25 let trvání a Vánoční koncert 
je jedním z mnoha, kterým toto 
výročí oslavíme. Vrcholem bude 
Slavnostní koncert, který připra-

vujeme na jarní měsíce. Do roku 
2018 všem přejeme hodně zdra-
ví, štěstí, spousty přátel i kopu 
dobré hudby.

Učitelé a žáci 
„brodecké hudebky“

Kino Brodek u Přerova Vás zve na animovaný film
Zootropolis

Promítáme 22. 12. 2017 v 18:00
Film je z moderního města zvířat, kde najdete i luxusní čtvrti  

jako je Sahara a chladný Tundrov.

V lednu se můžete těšit na animované filmy
Emoji ve filmu

a
Hurvínek a kouzelné muzeum.
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JUNÁK-český skaut,
středisko Táborníci Brodek u Přerova, z.s.

Ani na podzim jsme nezaháleli 
a máme za sebou spoustu schů-
zek a vydařených akcí. 
V září jsme se zapojili do akce 
Jeden dětský den nestačí, kte-
rou pořádala nadace Malý Noe 
v Olomouci na Korunní pev-
nůstce. Děti si mohly vyzkoušet 
střelbu z luku na terč.

V říjnu uspořádali vedoucí pro 
děti Halloween párty s přespá-
ním v klubovně. Děti přišly ve 
strašidelných kostýmech a ve 
stejném duchu se odehrávaly 
i hry. Večer jsme zakončili stra-
šidelnou hostinou a snad klid-
ným přespáním v klubovně.
Ten samý víkend se starší skauti 

a vedoucí domluvili na brigá-
du na TZ v Nejdku u Bělotína. 
V plánu byla výměna okna v ku-
chyni a zazimování základny. 
Další brigáda proběhla za týden 
v klubovně. Chtěla bych podě-
kovat všem rodičům a přátelům 
skautingu, kteří na brigádách 
pomáhali nebo poskytli tech-
niku a stroje. Bez této pomoci 
bychom stěží stihli tolik práce.
Další akcí byl již tradiční tur-

naj v pexesu a člověče nezlob 
se. Soutěžily dvě skupiny dětí 
a jedna skupina dospělých. 
V neděli po turnaji vyjely děti 
na výpravu do Strejčkova lomu 
v Grygově. Cílem výpravy byla 
prohlídka podzimní přírody 
a povídání o zvířatech, která žijí 
v našem regionu. Na procházce 
nás doprovázel pan starosta Ro-
man Zbožínek, tentokrát v roli 
myslivce.
Vánoce v naší obci jsme zahájili 
rozsvícením stromku u zvonko-
hry a zpíváním koled. Tradičně 
se opět zapojíme do skautské 
celostátní akce Betlémské svět-
lo. V letošním roce je nejkratší 
možný advent, a proto i roznáše-
ní Betlémského světla se posune 
až na Štědrý den. Pro všechny 
zájemce bude k dispozici 24. 12. 
od 9.00 do 9.15 před kostelem.

Pavlína Procházková

Helloween

Strejčkův lom
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FK BRODEK U PŘEROVA
Vážení fotbaloví přátelé,
po veleúspěšné sezoně 2016/2017, 
kdy jsme do posledního zápasu 
„A“ mužstva hráli o postup do 
krajsého přeboru, a kdy se nám 
podařilo začít realizovat projekt 
automatické závlahy hlavního hři-
ště, jsme byli ve velkém očekává-
ní  z nadcházející sezóny.
Naším hlavním cílem bylo pokra-
čovat v investicích do zvelebová-
ní fotbalového stánku a po spor-
tovní stránce se hlavně věnovat 
naší mládeži a i nadále předvádět 
atraktivní fotbal „A“ mužstva.
Po posledním zápase loňské se-
zóny jsme se vrhli do přípravy 
budování závlahového systému, 
na jehož celou realizaci jsme měli 
velice omezený čas - do prvního 
domácího zápasu s TJ Sokol Most-
kovice 13. 8. 2017. Do práce se po-
stupně zapojil celý VV FK Brodek 
u Přerova, věrní fanoušci  a hlav-
ně náš bývalý aktivní hráč Rosťa 
Kovář, který mám vypomohl jak 
s materiálem, tak hlavně svou 
know- how a pracovní zarputilostí. 
Necelý týden před zahájením 
nové sezony jsme plni očekává-
ní  závlahu zprovoznili. Radost 
nám nepokazil ani fakt, že od této 
slavnostní chvíle začalo srážkově 

nadprůměrné léto. Po sportovní 
stránce se nám podařilo navázat 
tam, kde jsme minulou sezonu 
končili. Velmi atraktivním fotba-
lem „A“ mužstva s gólově vel-
mi bohatou úrodou. Celá sezóna 
gradovala domácím zápasem 
s doposud neporaženým TJ Sokol 
Opatovice. Úžasnou podívanou 
odstartovala jedna z nejrychlej-
ších branek Michala Mádra, který 
překonal gólmana Opatovic již po 
10 sekundách zápasu. Po famóz-
ním začátku jsme i v dalším prů-
běhu zápasu dominovali a soupe-
ře jednoznačně přehráli 5:0.
Jedinou kaňkou podzimní části 
sezóny byla neochota krajského 
fotbalového svazu přesunout pře-
dehrávku 1. kola jarní časti sezóny 
na rok 2018. Tímto rozhodnutím 
a nerespektováním přání všech 
družstev 1. A třídy došlo k vý-
raznému poškození hrací plochy 
a k velkému riziku zranění hráčů. 
I přesto hodnotíme půlsezónu 
„A“ mužstva jako úspěšnou a dě-
kujeme všem za perfektní repre-
zentaci našeho klubu.
Neméně úspěšní jsme byli i s na-
ším „B“ mužstvem. Po podzimu 
nám patří průběžně krásné 2. mís-
to v okresní soutěži mužů. Cílem 

„B“ mužstva je mimo jiné zařazo-
vat vycházející fotbalové hvězdy 
z dorostu a postupně je připravo-
vat na mužský fotbal.
V dorostenecké  krajské soutěži 
se podařilo obsadit 5. místo. Toto 
umístění je cenné hlavně s ohle-
dem na nízký počet hráčů v této 
kategorii, kdy jsme v několik zá-
pasech museli doplňovat soupis-
ku hráčů z družstva starších žáků. 
Družstvo starších žáků vstoupilo 
do SR 2017/2018 „drtivou“ po-
rážkou od TJ Tovačov v poměru 
6:0. Po skončení podzimní čás-
ti však trenér Ivo Horák může 
s uspokojením konstatovat, že se 
jednalo současně o poslední po-
rážku. V následujících utkáních 
jsme 6x vyhráli a pouze 1x o se 
body podělili se soupeřem s cel-
kovým skóre 55 : 21. 
„Nejlepším střelcem týmu je Mar-
tin Bůček, který vstřelil celkem 
18 branek a tím se stal i nejlepším 
střelcem této soutěže. V obraně 
dominuje Ondřej Kudlička a v zá-
loze pak Matyáš Chytil. Za zmín-
ku stojí i výkony našeho brankáře 
Davida Molera, který není zatím 
velký vzrůstem, ale svým výko-
nem několikrát tým podržel. Na 
začátku soutěže jsem měl k dispo-

zici 12 hráčů, na konci se družstvo 
rozrostlo na 18 hráčů, kteří se pra-
videlně a v hojném počtu účastnili 
tréninkových jednotek“, hodnotí 
trenér Ivo Horák.
S ohledem na velký zájem pokra-
čujeme v tréninkových jednot-
kách i v tomto období, pouze jsme 
se z venkovních ploch přesunuli 
do tělocvičny základní školy. 
Závěrem bychom chtěli poděko-
vat zejména věrným fanouškům 
za přízeň, městysu Brodek u Pře-
rova a sponzorům za podporu 
a všem hráčům, trenérům a rodi-
čům za zájem reprezentovat náš 
fotbalový klub FK Brodek u Pře-
rova.
Do nového roku přejeme všem 
pevné zdraví, hodně optimismu 
a taktéž atraktivní fotbalovou po-
dívanou.

Za výbor FK Brodek u Přerova 
místopředseda Ing. Albert Složil
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Pirátská tvrz 
Vážení čtenáři, 

pravidelný Report z Pirátské 
Tvrze tentokrát pojímáme 
trochu netradičně, a to for-
mou rozhovoru. Věříme, že to 
bude pro Vás zajímavé. Přiná-
šíme možnost nakouknout na 
výsledky voleb z jiného, dá se 
říct až interního pohledu. 

Ten je specifikován rozhovo-
rem s Martinem Šmídou, toho 
času 2. místopředsedou České 
Pirátské strany, která v parla-
mentních volbách získala od 
voličů takřka 11 % hlasů.

Ahoj Martine. Takže máme za 
sebou nedávné volby do Po-
slanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR, jež dopadly pro Piráty 
doposud nejvyšším výsledkem 
v historii. Jak tedy obecně pa-
nuje spokojenost a náhled na 
výsledek voleb z pirátského 
pohledu?
Ahoj Radku, výsledek zcela 
předčil mé očekávání.  Náš cíl 
sice byl 10 % a usilovali jsme 
o něj, ale stejně jsme mnozí pro-
stě jen doufali, že překročíme 
aspoň těch 5. To, že jsme získali 
takřka 11 % a jsme třetí nejsil-

nější stranou v ČR, je úžasný 
úspěch. A dneska se kaju, že 
jsem voliče podceňoval. Jsem 
rád, že mladí k volbám nako-
nec přece jen přišli a vyjádřili 
svůj názor. Jde ostatně o jejich 
budoucnost, že jo. Taky sto-
jí za zmínku, že jsme se tímto 
výsledkem stali nejsilnější Pi-
rátskou stranou z celého me-
zinárodního pirátského hnutí 
a předčili tak i Piráty z Islandu, 
Švédska i Německa. 

Na facebooku jsi psal, že vol-
bami to nekončí, nýbrž začíná.
Přesně tak, 9 let jsme dobro-
volnicky makali, abychom se 
dostali na tuhle startovní čáru. 
A i když jsme už dřív zažívali 
úspěchy na komunální, krajské 
nebo senátní úrovni, tak teprve 
teď jsme získali skutečně silný 
mandát a velkou šanci ukázat, 
že ta politika jde dělat i jinak 
– férově a otevřeně.  Budeme 
konstruktivní opozicí, budeme 
hlídat, upozorňovat a zveřejňo-
vat. Zároveň věřím, že se nám 
podaří prosadit i body našeho 
programu, na kterých je shoda 
napříč politickým spektrem. 
Jsme připraveni. Někteří lidé 
v nás neměli přílišnou důvěru 

třeba kvůli neobvyklému ná-
zvu nebo kvůli účesu předsedy. 
I těmhle pochybovačům teď 
chceme dokázat, že to bereme 
vážně a že jsme oprávněně no-
vou nadějí pro českou politiku. 
Přitom jsme normální lidi, ne-
jsme žádní papalášové a zlobbo-
vaní páprdové, nejsme politická 
divize holdingu, nejsme ani 
zkostnatělý kolos typu ČSSD, 
KSČM nebo ODS. Jsme novou 
generací politiky, která chce pro 
Českou republiku více svobo-
dy, pokroku, vzdělání, inova-
cí a inteligentních řešení pro  
21. století. Doba se mění rych-
le, ale Piráti nezůstávají pozadu. 
Věřím, že to zvládneme a brzy 
se to začne ukazovat.

Zúčastnil ses oslav po vyhlá-
šení výsledků v Praze, někteří 
tě dokonce zahlédli v televizi. 
Můžeš nám přiblížit tamní at-
mosféru?
Já mám rád oslavy a večírky 
všeho druhu, ale zažít tohle, to 
bylo opravdu něco. V životě 
jsem neviděl tolik novinářů po-
hromadě, jako když jsme naším 
pirátským autobusem přijížděli 
na volební štáb. Vývoj výsledků 
byl napínavější než mnohá spor-

tovní utkání. Když jsme ke kon-
ci sčítání předběhli SPD Tomia 
Okamury, propukl jásot, který 
vlastně neskončil až do ranních 
hodin. Když už se vědělo, kdo je 
poslanec, musela se ta zvolená 
skupinka věnovat médiím. Jsem 
vlastně jediný z předsednictva 
Pirátů, kdo ve Sněmovně dnes-
ka není, a tak i na tom volebním 
štábu na mě zbyl ten milý úkol, 
oslavovat s řadovými členy. 
Což s sebou nese zase jiná ri-
zika, a tak jsem se snažil kame-
rám spíš vyhýbat. No, očividně 
se to nepodařilo, ale snad jsem 
tam žádnou ostudu nedělal. V tu 
chvíli to byla prostě párty. Jedna 
z nejlepších, co jsem zažil.

V Olomouckém kraji byl líd-
rem kandidátky Vojta Pikal, 
ty jsi byl dvojka. Z Tvrze byli 
na kandidátské listině ještě 
i předseda a místopředseda 
MS Radim Studený a Radek 
Vojtek. Poslanecký mandát 
získal Vojta a ty jsi zvoleným 
prvním náhradníkem. Počítáš 
s variantou, že by ses teoretic-
ky v tomto období do Sněmov-
ny ještě dostat mohl?
Já jsem od začátku podporoval 
Vojtu Pikala, o pozici lídra jsem 



Brodecký zpravodaj 4/201710

ani neusiloval. Pořadí za Vojtou 
se pak také volilo v primárních 
volbách, a tak se stalo, že jsem 
nakonec skončil na kandidátce 
hned jako druhý a druhé místo 
jsem pak potvrdil i ve volbách 
na preferenční hlasy. Ostatně, 
jsem zvyklý krýt Vojtovi záda, 
nejen na kandidátce, ale tře-
ba i v předsednictvu a i během 
kampaně jsem to bral tak, že 
,,kampaňuju“ proto, abychom 
do Sněmovny dostali právě Voj-
tu. Jsem moc spokojen s tím, 
jak to dopadlo. Od dob, co Vojtu 
znám, tak si ho dokážu před-
stavit ve Sněmovně a myslím, 
že tu práci bude dělat fakt dob-
ře. Taky myslím, že ho to bude 
i velmi bavit, a tak nepředpoklá-
dám, že by se mohlo stát, že by 
svůj mandát opustil. Teoreticky 
sice může nějak onemocnět, 
což mu nepřeji, nebo třeba být 
zvolen do europarlamentu a pak 
bych ho tedy musel zastoupit 
a zvládl bych to, ale ta pravdě-
podobnost je velmi malá. Jsem 
klidný.

Účastníš se i zasedání posla-
neckého klubu? Jaká je tam 
atmosféra?
To první zasedání se odehrá-
lo hned v neděli po volbách. 
V poledne jsme se sešli jakožto 
předsednictvo a odpoledne už 
se ustavoval poslanecký klub.  
Je to teď našich 22 statečných, 
od kterých se očekává realizace 
pirátské politiky v praxi. Piráti 
vzbudili v lidech během před-
volební kampaně velké nadě-
je, takže bylo vidět, jak na ty 
naše zvolené poslance dolehla 
ta tíha zodpovědnosti. Větši-
nu z nich znám osobně a jsou 
to dobří lidé, co mají znalosti, 
energii a upřímnou motivaci 
dělat tu politiku správně. Na 
dalším zasedání klubu se pak 
jednalo o nominacích do výbo-
rů a prioritách do vyjednávání. 
Jsem rád, že jsme se rozhodli 
usilovat o výbor veřejné sprá-
vy, kde se řeší právě digitaliza-
ce a zpohodlnění komunikace 
s úřady, a také o výbor život-
ního prostředí, neboť na tvorbě 
programu životního prostředí 
jsem se podílel a myslím, že je 

skvělý. Zajímavá situace byla 
při volbě našeho nominanta na 
místopředsedu sněmovny, kde 
byli zájemci dva. Celou dobu 
jsem podporoval nominaci Voj-
ty Pikala, zatímco Ivan Bartoš 
na zasedání podpořil druhého 
kandidáta. Bylo to napínavé, 
ale v tajné volbě vyhrál Vojta 
a jsem za to moc rád.

Aktuálně jsi 2. místopředse-
dou Pirátů a staronově i ve 
stejné funkci v Olomouckém 
kraji. Obecně jsou Piráti proti 
kumulaci funkcí a tzv. ,,trafi-
kám“, jež nejdou reálně slou-
čit tak, abys během 24 hodin 
stihl vykonávat třeba tři funk-
ce na plno. Známe několik 
příkladů, a nemusíme chodit 
daleko, kdy si třeba politici 
nechávají funkce poslance 
i hejtmana a berou dva a více 
platů. Jak se na to díváš ty?
Sběratele politických funkcí 
a platů komentovat není třeba, 
to si musí vyřešit oni sami se 
svým svědomím a svými voli-
či. Mně se teď taky sice nějaké 
funkce u Pirátů nakupily, ale 
nutno říct, že veškerou práci 
pro Piráty dělám už pět let zcela 
zdarma a dobrovolnicky a vždy 
mě to velmi bavilo a těšilo, 
nicméně teď už té práce bylo 
opravdu hodně, kampaň byla 
náročná a nikdy bych nechtěl, 
abych musel kvůli politice za-
nedbávat rodinu nebo práci na 
kompostárně, která mě živí. 
U Pirátů je dobrou zvyklostí, že 
po volbách předsednictvo rezig-
nuje a ověřuje si důvěru členské 
základny.  A domnívám se, že 
bych důvěru znovu získal, ale 
jsem už rozhodnutý, že mandát 
v předsednictvu teď obhajovat 
nebudu, a to ani v tom kraj-
ském. Právě z důvodu, abych se 
mohl zase víc věnovat ostatním 
věcem, třeba práci v místním 
sdružení Pirátská Tvrz a v ma-
jetínském zastupitelstvu. Ostat-
ně, nemusím být místopředseda 
strany, abych mohl být užiteč-
ný. Nadále budu pomáhat třeba 
s hlavní pirátskou facebooko-
vou stránkou a bude spousta 
práce i s upgradem strany, který 
zákonitě musí přijít. Nudit se 

tedy určitě nebudu, ale pozici 
třetího muže strany teď přene-
chám zase někomu dalšímu. 

Zmínil jsi kampaň, jak nároč-
né to pro tebe bylo?
Za tu dobu, co jsem u Pirátů, 
jsem zažil už několikero kam-
paní, ale tahle byla rozhodně 
nejlepší a pro mě osobně nej-
náročnější. Za prvé jsem se na 
ní podílel jakožto člen voleb-
ního výboru, který vybíral vo-
lebního manažera, volebního 
stratéga a řešil spoustu dalších 
věcí s volbami spojených. Za 
druhé jsem se jí účastnil jako 
dobrovolník přímo tady u nás 
v Olomouckém kraji. Rozdá-
vali jsme noviny, lepili plakáty, 
organizovali akce na náměstích 
a v klubech, kterých se účastnil 
třeba i zpěvák MessenJah, kte-
rý nás navštívil už na Kytary 
In Majetín. Taky jsme projeli 
celý kraj naším pomalovaným 
vězeňským autobusem, který se 
během kampaně ukázal v Ma-
jetíně dokonce dvakrát, popr-
vé při Kytarách a podruhé při 
kampaňové jízdě svobody „Pi-
rátským busem napříč republi-
kou“. Takže náročné to bylo 
velmi, ale většinou to byla vel-
ká zábava a ten výsledek za to 
stojí. A jsem rád, že se zapojilo 
i místní sdružení Pirátská Tvrz 
a díky všem za pomoc.

To existuje již od roku 2013. 
Dokážeš shrnout nějak ze-
vrubněji působnost a činnost 
Tvrze?
Pirátská Tvrz je trochu rarita. 
Na jednu stranu je to standard-
ní oblastní sdružení politické 
strany. Na stranu druhou je vý-
jimečné,  protože je tzv. ven-
kovské. Všechna ostatní míst-
ní sdružení jsou situována ve 
městech a kolem nich. V našem 
místním sdružení je hlavním 
centrem, Brodečáci prominou, 
Majetín s tisíci obyvateli. To je 
sice výjimečné, ale z mého po-
hledu velmi žádoucí. Piráti jsou 
často prezentováni jako strana 
městských liberálů, ale my tady 
na Moravě bychom rádi doká-
zali, že svobodomyslní lidé žijí 
i na venkově a umějí se přihlásit 

o svá práva a prosazovat svo-
je názory. A činnost je různá, 
krom samotné politické čin-
nosti v rámci Pirátské strany či 
zastupitelstva se snažíme nějak 
kladně přispět do našeho sdíle-
ného veřejného prostoru, počí-
naje kulturními a sportovními 
akcemi a konče třeba brigáda-
mi. Zkrátka chceme ovlivňo-
vat místo, kde žijeme. Pirátský 
program a ideje jsou pak tako-
vým vodítkem, jak toho docílit. 
Dobrovolnicky, demokraticky, 
aktivně. Je super, že se pořád 
najdou lidi, kteří se snaží o něco 
většího, a jsem jim za to vděčný.

V Brodku v letošních volbách 
získali Piráti 10, 75 % hlasů, 
celkově tedy v městysi 4. místo 
a v Majetíně dokonce 13, 65 %  
hlasů, celkově tedy v obci  
2. místo.  Čím si vysvětluješ  
tento vzestup našeho MS 
a celkově Pirátů nejen v těch-
to obcích?
Výsledek Pirátské strany v Olo-
mouckém kraji byl 8, 5 %, tedy 
je zřejmé, že výsledky v obcích 
Pirátské Tvrze jsou v tomto 
nadprůměrné. A jsem za to rád. 
Myslím, že je to tím, že nás lidé 
víc poznávají, že to co děláme, 
myslíme vážně. A jsem rád i za 
výsledky v okolních obcích, 
třeba v Grygově měli Piráti 9,  
64 %, ve Velkém Týnci 11, 03 %,  
v Dubu nad Moravou 11, 49 % 
a třeba v Citově 10, 86 %. To 
je pozitivní a vnímám to jako 
závazek do budoucnosti. Díky 
všem, co přišli k volbám.

Myslíš, že dobrý výsledek 
v Majetíně je odrazem tvojí 
práce v zastupitelstvu, nebo 
lidé volili podle celostátních 
témat a měřítek?
Jednalo se o volby do Posla-
necké sněmovny, čili věřím, že 
voliči rozhodovali podle progra-
mů a kandidátů do Poslanecké 
sněmovny. Tak by to být mělo, 
ale dá se čekat, že jakožto dvoj-
ka kandidátky, místopředseda 
Pirátů a majetínský zastupitel 
jsem taky poměrně exponova-
ná osoba, takže nějaký podíl na 
výsledku jsem snad taky měl. 
A je otázka,  jakou roli hraje to, 
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PDHT Luková 
Máme za sebou kompletní podzimní část sezóny 3. PLMK 2017/2018. Naše mužstvo se umístilo na solidní 5. příčce. Následně nám začala 
zimní pauza a po Novém roce začínáme zimní přípravu v hale.

Tabulka 3. PLMK po podzimu 2017

Další informace jako tabulku střelců, foto, reporty, výsledky zápasů a spoustu dalšího najdete na facebookovém profilu PDHT Luková: 
www.facebook.com/PDHTLukova.

Radek Vojtek, PDHT Luková

jaký jsem zastupitel nebo zkrát-
ka to, jaký jsem člověk. Kaž-
dopádně jako zastupitel jsem 
snad taky nic nezkazil. Myslím, 
že se nám v Majetíně  podařilo 
mnoho dobrého.  Jakožto jediný 
zastupitel zvolený za Piráty si 
užívám ten komfort, že hlasuji 
vždy pouze dle svého vlastní-
ho uvážení, vědomí a svědomí. 
A  za tu dobu se našlo několik 
hlasování, kdy jsem navržené 
usnesení nepodpořil, ale v dr-
tivé většině hlasuji společně 
s ostatními zastupiteli. Pracuje 
se mi s nimi dobře a mám po-
cit, že si vzájemně nasloucháme 
a je snaha dojít ke konsenzu. 
Někdy to sice vyžaduje ústup-
ky a kompromisy, ale taková už 
je politika, nejen ta komunální. 
Přesto, nebo právě proto, se 
daří pracovat na rozvoji obce, 
vyhledávat dotační příležitosti 
a investovat. Např. v areálu za 
saunou bylo dlouho nevyho-
vující hygienické zázemí, nyní 
bude mít tzv. Ozdravné centrum 

konečně důstojné podmínky pro 
trávení volného času. V procesu 
je i vybudování cyklostezky do 
Krčmaně, což je také v souladu 
s pirátským programem a pod-
poruji to. Také se podařilo zřídit 
transparentní účet, spustit nový 
web nebo teď nejnověji přinést 
novou službu informování ob-
čanů moderním esemeskovým 
systémem. Jestli se někdo na 
začátku bál, že více podaných 
kandidátek zastupitelstvo roz-
hádá či paralyzuje, tak dnes již 
jistě vidí, že zastupitelstvo jako 
celek funguje dobře, i když ne-
hlasuje vždy jako jeden muž. 
Určitě bych tedy rád pirátskou 
kandidátku do komunálních vo-
leb skládal zase.

Činnosti Tvrze a celkově pi-
rátských aktivit v Olomouc-
kém kraji se netýkají samo-
zřejmě jen voleb. V Brodku 
bylo uspořádáno již několik 
ročníků VyOsení (festival svo-
bodné hudby, osvobozený od 

poplatků OSA) a v Majetíně 
letos dokonce 10. ročník Kyta-
ry in Majetín, taktéž bez para-
zitace od OSA. Takže poslední 
otázka, jaké jsou plány do bu-
doucna a kam se chce celkově 
Pirátská Tvrz posunovat?
Já myslím, že festivaly a kon-
certy budeme pořádat i nadále.  
Letos byly Kytary in Majetín 
výjimečné, protože byly dvou-
denní a spojené s odpoledním 
programem pro děti. Příští roč-
ník očekávám zase jednodenní, 
ale zato opět celodenní, aby byl 
skutečně pro všechny. Určitě 
bychom rádi v létě znovu uspo-
řádali turnaj v tenisové čtyřhře, 
možná i v nohejbale. Uvidíme. 
A dokonce ani nemusíme všech-
no pořádat sami, ale třeba jen 
pomoct někomu dalšímu, kdo 
už něco dělá. Typicky tak pod-
porujeme třeba Filmový klub 
Brodek, který dvakrát měsíčně 
promítá v kině filmy, které se 
v běžných kinech moc nevysky-
tují, nebo už je to několik let, co 

se vyskytovaly. Stejně tak naši 
členové přikládají ruku k dílu 
třeba při pořádání plesů či spor-
tovních turnajů. Dobrovolnictví 
se meze nekladou. Co konkrét-
ního si místní sdružení naplánu-
je na příští rok však nerozhoduji 
já, ale všichni členové potažmo 
předsednictvo místního sdruže-
ní. Víc budu vědět po schůzce 
Tvrze, která by se měla konat 
v pátek 22. 12. v majetínském 
Domečku. Tam probereme jak 
aktivity na příští rok tak i postup 
pro komunální volby a další 
věci. Při té příležitosti bychom 
rádi uspořádali další z řady tur-
najů v dovednostní karetní hře 
Poker Texas Hold´em. Tímto 
všechny zájemce zvu, děláme 
to pro Vás. Díky za rozhovor 
a přeji všem veselé Vánoce 
a úspěšný rok 2018.

Taky díky.

Autor: Radek Vojtek
1. místopředseda Pirátská Tvrz
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stále můžete koupit kvalitní

 MED
PŘÍMO OD VČELAŘE

květový med sklizeň z roku 2017
sklenice po 1 kg, cena 140 Kč / kg

PRODEJ DENNĚ PO 14. HODINĚ
Jaroslava Pecháčková, Svépomoc 455

Brodek u Přerova
tel. 721 226 061

(u uhelných skladů, směr na Císařov)

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.
Zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o.; www.obecni-noviny.cz.
Termín uzávěrky příštího zpravodaje je stanoven na 23. 3. 2018.
Příspěvky prochází odbornou jazykovou úpravou.
Texty článků zasílejte samostatně ve formátu word dokument (doc.) a obrázky ve formátu jpg.
Své náměty a příspěvky do dalších Brodeckých zpravodajů můžete podat elektronicky na e-mail: obec@brodekuprerova.cz nebo na knihovnabr@seznam.cz.


