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Očima starosty
Vážení čtenáři našeho zpravo-
daje,
letošní rok byl bohatý na udá-
losti. Slavili jsme 100 let vzni-
ku Československé republiky. 
Dovolte mi, abych těmito řádky 
poděkoval všem, kteří přispěli 
ke zdárnému a důstojnému prů-
běhu oslav.  Děkuji také dárcům, 
kteří přispěli na Strom svobody. 
Naši potomci či přátelé si budou 
moci tento jubilejní rok připo-
menout při prohlížení Bulletinu, 

který je přílohou tohoto zpra-
vodaje. V říjnu proběhly komu-
nální volby, děkuji občanům za 
účast a zastupitelům, kteří již 
nepokračují ve svém mandá-
tu, za jejich odvedenou práci. 
Gratuluji těm novým ke zvole-
ní a přeji, ať se jim daří v jejich 
službě občanům. Práce, kterou 
jste vykonávali, a budete vyko-
návat, má smysl. Zanechává sto-
pu ve tváři naší obce.

Vánoční výstava keramiky u Menšíků

Pro ilustraci větších akcí re-
alizovaných v letošním roce 
zmíním ulici .Majetínskou, B.
Němcovou a Tovární, kde jsme 
budovali kanalizaci, chodníky 

a místní komunikace. Opravi-
li jsme knihovnu a vyměnili 
okna na Domě služeb v Brodku 
a Kulturní domě v Lukové.

Oprava Masarykovy knihovny
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Chodník ul.Majetínská

Kanalizace, oprava místní komunikace a chodníků v ul. Boženy němcové

Oprava místní komunikace ulice Tovární
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Rozsvícení vánočního stromu v Brodku

V čase, ve kterém držíte v rukou poslední zpravodaj roku 2018,  se lidé k sobě snaží být opět o něco laskavější, milejší a ohleduplnější. 
Vánoce v nás vyvolávají i vzpomínky na naše blízké, kteří jsou někde daleko, nebo si v tichosti připomínáme i ty, kteří, bohužel, 
nejsou mezi námi.
Dovolte mi proto, milí spoluobčané, abych Vám i já popřál krásné, veselé a požehnané svátky plné lásky, domácí pohody a splně-
ných přání. Zároveň Vám do nového roku přeji  jménem svým, i jménem celého zastupitelstva městyse všechno nejlepší, hodně 
štěstí, zdraví, lásky, osobních a pracovních úspěchů.

Ing. Roman Zbožínek, starosta 

 Výstava zvonů v Brodku u Přerova
 Druhou neděli adventní pořáda-
la Dytrychova zvonařská dílna 
v Brodku u Přerova Den ote-
vřených dveří. Dílna je známa 
výrobou zvonů nejen u nás, ale 
i v mnoha zemích.
   Na výstavě bylo možno shléd-
nout výrobu zvonů i jejich tech-
nologický postup. Návštěvníci 
měli možnost si prohlédnout 
výrobu druhotné  technologie, 
přesné lití miniatury vánočních 

zvonků a dalších těžítek.
   Zvonařskou dílnu v Brodku 
u Přerova založili Josef a Laetitia 
Dytrychovi v roce 1950. Původní 
záliba a touha po tvůrčí  umělec-
ké činnosti přerostla v mistrovské 
sepětí řemeslné dovednosti, umě-
leckého ztvárnění a odhaleného 
tajemství  výroby zvonů.
Po smrti manžela Josefa Dytry-
cha v roce 1965 pokračuje paní 
Laetitia Dytrychová v odkazu 
svého muže a ujímá se vedení 

zvonařské dílny ve snaze hledat 
pro zvony netradiční výraz. Zá-
roveň zasvěcuje do tajů zvonař-
ského tělesa obě své dcery Marii 
a Marcelu.
   Dnes v této činnosti ve výro-
bě zvonů pokračuje již třetí ge-
nerace. Je to vnučka manželů 
Dytrychových Leticie Vránová 
- Dytrychová. V roce 2014 byla 
Leticie  Vránová - Dytrychová 
vyznamenána prezidentem ČR 
"Za zásluhy  o stát v oblasti hos-

podářství."Návštěvníci měli mož-
nost shlédnout i výstavní zvon ex-
ponát, který byl posvěcen Svatým 
Otcem Janem Pavlem II. při jeho 
první návštěvě ČR na Velehra-
dě. Každý zvon vyroben v dílně 
u Dytrychů v Brodku u Přerova 
je označen logem firmy a to tují 
severskou.Každý návštěvník si 
z výstavy odnášel různé dárky pro 
své nejbližší. Výstava pro zájem 
ze širokého okolí bude otevřena 
ještě třetí neděli adventní.

Příloha: Foto Jan Teimer, Brodek u Přerova.
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Zasadili jsme Strom svobody
 V sobotu 27. října 2018 proběh-
ly v naší obci oslavy stého vý-
ročí vzniku Československa or-
ganizované Volným sdružením 
Strom svobody a vedením obce. 
Byly důstojné a přesně v duchu, 
jaký jsme si při vzniku našeho 
Volného sdružení Strom svobo-
dy předsevzali. Byla to lidová 
slavnost se zapojením všech, 
kteří o účast projevili zájem. 
Nyní bych všem organizátorům 
a vystupujícím rád poděkoval -  
bezchybné hudbě pana Františ-
ka Tkadlece, divadelnímu sou-
boru za přesvědčivého TGM, 
milým dětem a paním učitelkám 
z mateřské školy, oduševnělým 
recitátorům ze základní školy, 
nádherným krojovaným dětem 
i jejich dospělým spoluúčinkují-
cím ze souboru Majetínek, otu-
žilým sokolkám a krojovaným 
sokolům, krásným šampiónkám 
– mažoretkám, skvělým a obě-
tavým hasičům, krojovaným 
skautům s jejich lukostřelbou, 
Vlastíkovi Krejčiříkovi za mo-
derování, panu starostovi a ce-
lému vedení našeho městysu 
za dobrou spolupráci a našemu 
drahému otci Tomášovi za krás-
né vyvrcholení sobotní slavnos-
ti. 
 Obrovský dík patří také paní Věře 
Hrabalové a panu doktorovi Fran-
tišku Hýblovi za přípravu úžasné 
výstavy v knihovně. Děkuji velmi 
srdečně Františku Kovářovi a Jo-
sefu Sovjákovi za jejich obětavou 

práci při zajištění stromů pro vý-
sadbu, pamětní skříňky a jejího 
obsahu a spoustu dalších věcí 
kolem slavnosti. Skvělí byli také 
další naši dobrovolníci Jana So-
vjáková, Jana a Martin Hanákovi 
a Lída Strejčková, kteří vyrobili 
450 ks trikolór, ozdobili náš Strom 
svobody a ozdobili účastníky slav-
nosti – moc děkuji. Děkuji také 
panu Navrátilovi za ozvučení, 
panu Janu Teimerovi za fotografic-
ké zdokumentování slavnosti, paní 
Dienerové za pomoc s koordinací 
programu a pěvcům opery Morav-
ského divadla Olomouc paní Dvo-
řákové a panu Vaculíkovi.
 V neděli 28. října 2018 pak 
naše oslavy pokračovaly nej-
dříve v Lukové, kde osadnímu 
výboru a místním hasičům patří 
všechna čest a poděkování za 
krásnou přípravu výsadby Stro-
mu Svobody a za zorganizování 
bohaté účasti obyvatel Lukové 
na slavnosti výsadby. A v Brod-
ku pak v odpoledních hodinách 
proběhla výborně připravená 
a velmi inspirativní a obohacu-
jící soutěž Brodek včera a dnes, 
za jejíž přípravu a průběh sr-
dečně děkuji komunitě katolíků 
v čele s paní Jitkou Navrátilo-
vou a medvědářům v čele s paní 
Ludmilou Dohnalovou. Paní 
Dohnalové patří také velký dík 
a obdiv za výrobu krásných vý-
ročních perníčků.
 Rád bych také poděkoval obča-
nům Brodku u Přerova, Lukové 

a dalším návštěvníkům slavnosti 
za bohatou účast. Navzdory ne-
příznivému počasí se všech akcí 
zúčastnilo přes šest set lidí! Také 
podávám informaci o výsledku 
veřejné sbírky, kterou jsme při 
příležitosti oslav organizova-
li. Sbírkou jsme získali celkem 
17.450,- Kč. Úhrada stromů – lip 
srdčitých pro výsadbu v Brod-
ku u Přerova a v Lukové činila 
3.450,- Kč. Zůstává 14.000,- Kč, 
které budou přesně v duchu zá-
měru sbírky rozděleny mezi děti 
se zdravotním či sociálním zne-
výhodněním z našeho městysu. 
Příslušné darovací smlouvy bu-

dou uzavřeny do 31. 12. 2018. 
 Milí spoluobčané, jsem hrdý 
na fakt, že v Brodku u Přerova 
a v Lukové žijí tak báječní lidé 
jako jste vy, kterým na věcech 
záleží a kterým nebyly lhostej-
né tak významné oslavy vzni-
ku naší republiky. Ještě jednou 
děkuji, že jste přišli, že jste se 
aktivně zúčastnili, abychom 
společně oslavili velký svátek 
svobody a demokracie.
 

Jaroslav Strejček
Volné sdružení Strom svobody

Jubilanti 15. červen – 26. listopad 2018

Vítání občánků dne 22. září 2018

70 let
Karel Urban
Josef Kouřil
Karel Běťák
Libuše Komárková
Ing. Jiří Komárek
Milena Špundová
Jarmila Koucká

75 let
Zdeněk Stroupek
Michal Kratochvil

80 let
Jan Teimer
Božena Smyčková 
Milan Grygar

85 let
Marie Adámková 
Bohumil Sekanina
Anežka Pacáková

93 let
Jana Foltánková

Jáchym Doležal   Alexej Rozsíval
Patrik Majer   Vojtěch Nechvátal
Albert Krček   Barbora Hůlková
Elena Kosková   Ondřej Fojtík
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Podzim a advent v mateřské škole
Letošní sluncem prohřátý pod-
zim plynul v naší mateřské škole 
ve znamení tradičních, léty pro-
věřených činností, které zpes-
třily některé novinky. K těm 
tradičním již patří logopedická 
depistáž pro středňáky a školá-
ky, provedená pracovníky Spe-
ciálně pedagogického centra při 
ZŠ a MŠ logopedické Olomouc. 
K novinkám patří významná 
změna na poli vyučování ang-

ličtiny, kterou na míru předškol-
ním dětem podle osvědčeného 
didaktického materiálu a na 
základě dlouholetých zkuše-
ností realizuje Interlingua s.r.o. 
Přerov. V průběhu října a listo-
padu zhlédly děti všech tříd dvě 
divadelní představení: „Karkul-
ka“ a „Zazvonil zvonec a je tady 
pohádka“. Mimořádnou událos-
tí byla oslava výročí 100 let re-
publiky, která se uskutečnila 27. 

října, a k níž svým vystoupením 
přispěli malošci a školáci bro-
decké MŠ. 
Nyní se již naše pozornost zvol-
na obrací k Vánocům. Připravu-
jeme se na zpívání u stromečku 
na náměstí před kostelem. K ad-
ventním tradicím v naší MŠ 
patří návštěva Mikuláše, která 
je zvláště dětmi netrpělivě vy-
hlížena. Také se chystáme do 
kina. Předvánoční čas nás vede 

k tomu, abychom si všímali 
i druhých, proto chceme potěšit 
obyvatele Domu s pečovatel-
skou službou pásmem koled. 
Zazpívat půjdeme i na obecní 
úřad. Vrcholem adventu v ma-
teřské škole bude společné po-
sezení u vánočního stromu.

Mgr. Jiří Filipi, Th.D.

Výstava v Masarykově knihovně k příležitosti 

100. výročí České republiky 

1918 – 2018
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Skauti obnovili tradici skládání  
skautského slibu

Skauti přesto, že letošní skaut-
ský rok zahájili o 3 týdny 
později, rozhodně nezaháleli. 
V pátek 26. 10. 2018 obnovili 
manželé Adéla a Tomáš Laci-
novi, jakožto vedoucí oddílu 
Brodecká dvojka, po mnoha 
letech tradici slavnostního sklá-
dání skautského slibu v klubov-
ně a nikoli na táboře v Nejdku.  
Výhodou skládání slavnostního 
slibu v klubovně bylo to, že 
byl přítomen nejen střediskový 
vedoucí Jan Ježek, ale také se 
mohli přijít podívat ostatní děti, 
které teprve ke slibu směřují ce-
loroční prací a snažením a hlav-
ně rodiče těch dětí, které se 
tímto složením skautského slibu 
staly právoplatnými skauty. Po 
nástupu vystoupily děti, které 
splnily nováčkovskou zkoušku 
a předstoupily před své vedoucí 
oddílu a střediskového vedou-

cího, kteří jim po složení slibu 
potřásli levou rukou a předali 
slibový odznak.
Dětí, které skládaly slavnos-
tí slib, bylo celkem 9, z toho 4 
světlušky, 3 vlčata, 1 skautka a 1 
rangers. Celá akce se uskutečni-
la za již chladného počasí, pro-
to si po odhoření slavnostního 
ohně, jenž byl zapálen vedoucí-
mi ze 4 světových stran ve jmé-
nu lásky, pravdy, síly a krásy, 
děti a rodiče opekli špekáček. 
Ale touto akcí podzim ve skau-
tu rozhodně neskončil. Hned 
další víkend se uskutečnila 
akce Halloweenské nocování, 
kdy v sobotu 3. 11. 2018 byla 
nachystána pro všechny děti 
a jejich sourozence různá sta-
noviště s úkoly. Děti obdržely 
herní kartu a dle počtu získa-
ných razítek na jednotlivých 
různě obtížných stanovištích si 

mohly vybrat hmotné a sladké 
odměny. Děti přišly v maskách 
a ti naši nejmenší, benjamínci 
ve věku od 4 do 6 let, si stano-
viště prošli v doprovodu rodičů. 
Opět nechybělo strašidelné ob-
čerstvení v podobě duchů, ča-
rodějnických prstů, očí a dýní. 
Ve večerních hodinách si děti, 
které zůstaly i přes noc, prošly 
jednotlivě a někteří ve dvoji-
cích stezku odvahy, na které je 
čekalo několik „překvapení“. 
Všichni stezku zvládli a získali 
tak bobříka odvahy.
S nastupujícími mrazíky skau-
ti mysleli i na zvířátka, která 
v zimě potřebují pomoci s potra-
vou. Proto vyráběli na schůzce 
krmítka pro ptáčky, která zavěsí 
na stromy na další víkendové 
akci Vánoce na nečisto, která se 
uskuteční ve dnech 8. 12. - 9. 
12. Tato víkendovka je v letoš-

ním roce již poslední akcí. Děti 
půjdou připravit Vánoce  zvířát-
kům ke krmelci a pak jim při-
jede povídat o lese a zvířátkách 
myslivec pan Rýznar z Lipníku 
nad Bečvou i se svým pejskem. 
Děti budou před klubovnou také 
zdobit společně vánoční strome-
ček, prskat prskavky a chybět 
nemohou ani Vánoční dílničky 
- pečení perníčků, pouštění lodi-
ček, lití olova (vosku) a jiné. Na 
závěr budou na děti čekat pod 
skautským vánočním stromeč-
kem dárečky.
Veselé Vánoce a mnoho zdraví, 
úspěchu a štěstí v novém roce 
2019 přejí všichni členové Skau-
tu Táborníci Brodek u Přerova.

Manželé Lacinovi
vedoucí oddílu Brodecká dvojka
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DIVADELNÍ SOUBOR  J. K. TYL
V listopadu jsme uvedli premi-
éru pohádky Malá čarodějnice 
v režii Liběny Hasové. Obě bro-
decká představení byla téměř 
vyprodaná. Z reakcí diváků, 

kteří během hry i po ní nešetřili 
potleskem, usuzuji, že se nám 
dílo zdařilo. Výborné byly jis-
tě i reference, protože podobný 
úspěch jsme měli i v Majetíně 

a další štace máme domluvené 
v okolních i vzdálenějších ob-
cích.
V lednu si Vás dovolíme pozvat 
na tradiční Divadelní ples, kte-

rý se koná 12. 1. 2019 v místní 
sokolovně. Tentokrát se můžete 
těšit na vystoupení „Limonádo-
vý Joe“, také na skvělou zábavu 
a bohaté občerstvení.

Za divadelní soubor J. K. Tyl
František Procházka
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FK BRODEK U PŘEROVA
Vážení fotbaloví přátelé,
máme za sebou podzimní část 
sezóny 2018/2019, kterou mů-
žeme hodnotit jako povedenou. 
V „A“ mužstvu proběhlo něko-
lik změn. Honza Omelka, naše 
stoperská a hlavně gólová opo-
ra, odešel hrát do vyšší soutěže 
za 1FC Viktorie Přerov (divize) 
a na druhou stranu přišla přerov-
ská stoperská a jak se následně 
ukázalo i gólová opora - David 
Hrabal. Podzimní část sezóny 
ukončilo naše „A“ mužstvo na 
7. místě, kdy se podařilo uhrát 
23 bodů (2 body na druhé mís-
to). Naši bojovníci předvedli po-
vedená utkání a zejména pevné 
nervy při pokutových kopech. 
Všechny remízové zápasy (4) 
jsme vyhráli na penalty, a takto 
se nám podařilo porazit i favo-
rita soutěže, družstvo z Lipové. 
Jedinou kaňkou uplynulé sezó-
ny bylo poslední utkání v Proti-
vanově, kde jsme nezaslouženě 
prohráli. Hlavní postavou však 

nebyli útočníci soupeře, ale pan 
rozhodčí, který nám na cestu na-
dělil 2 červené karty.
Naše „B“ mužstvo získalo 24 
bodů a obsadilo v okresní soutě-
ži hezké 8. místo. Pestrou hrou 
bavilo diváky a o 45 vstřele-
ných branek se zasloužili téměř 
všichni zúčastnění. Je hezké vi-
dět na zeleném trávníku seniory 
Ivo Horáka (53) a Pavla Skou-
pila (45), jak se úspěšně rvou 
s mladíky jiných družstev. Za 
příkladnou reprezentaci našeho 
klubu jim patří velké poděko-
vání a přejeme jim pevné zdraví 
a optimismus do dalších bojů.
Dorostenci obsadili krásné 4. 
místo v krajské soutěži skupiny 
„A“. Tady je potřeba si přiznat, 
že pokud bychom se nespoji-
li s dorostenci z Grygova, tak 
bychom  pouze s vlastními od-
chovanci soutěž horko těžko 
odehráli.
A to je naše velká výzva a cíl. 
Nalákat zpět děti všech věko-

vých kategorií do mládežnic-
kých družstev. Vedení FK Bro-
dek u Přerova chce tímto oslovit 
rodiče, babičky a dědečky, aby 
přivedli své ratolesti na ukáz-
kové tréninky, které probíhají 
ve školní hale. Chceme děti 
opět přilákat ke sportování, a to 
nejen k fotbalu. Při trénincích 
se zaměřujeme mimo jiné i na 
celkovou pohybovou průpravu. 
Divili byste se, kolik dětí dnes 
neumí udělat správně kotoul 

vpřed, o kotoulu vzad ani ne-
mluvě. Tak neváhejte a přijďte 
na naše tréninky!
Se všemi nejen fotbalovými 
fandy se těšíme na setkání při 
každoročním sportovním bále 
25. 1. 2019 a s dětmi na dětském 
karnevale 26. 1. 2019.
Sportu zdar a fotbalu zvláště!

Brodek včera a dnes – malé ohlédnutí
K oslavám 100. výročí vzniku 
Československa přispěli v ne-
děli 28. 10. 2018 také brodečtí 
farníci s medvědáři. I když po-
časí příliš nepřálo, přišlo na start 
putování po důležitých objek-
tech Brodku téměř sedm desítek 

malých i velkých turistů (a cyk-
listů). Na 15 stanovištích plni-
li úkoly a přitom se dozvěděli 
o proměnách místa či instituce 
za poslední století. 
Chtěla bych poděkovat nejen 
všem dobrovolníkům, kteří se 

svědomitě na svou roli připravili 
a hlavně vydrželi v takovém po-
časí téměř 3 hodiny na místě, ale 
především všem účastníkům, 
bez nichž by tato naše snaha ne-
měla žádný význam.
Odměnou všem bylo zaslouže-

né teplo vyhřáté brodecké fary 
s malým občerstvením, magnet-
ka s historickou fotografií Pyšné 
věže a krásně zdobený perník 
s motivem listu lípy. 

Jitka Navrátilová
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PDHT Luková
Vážení fanoušci, sportovní přá-
telé,
aktuálně máme za sebou pod-
zimní část sezony 2018/2019 
2. ligy přerovské malé kopané 
(PLMK). 
Na podzim jsme odehráli 12 zá-
pasů, z toho devět výher, jedna 
remíza a dvě prohry, při skore 
56:33, se ziskem 28 bodů. 
Po loňském postupu jsme ješ-
tě posílili naše řady kvalitními 
hráči, tak abychom i ve vyšší 
soutěži obstáli. 
Zakončili jsme ji tudíž na špici 
tabulky a tak přezimujeme na 1. 
místě. To nám dává solidní vy-
hlídky do jarní části.
Od ledna v novém roce začí-
náme kondiční zimní přípravu 
v hale. Druhou polovinu sezony 
zahájíme prvním jarním zápa-
sem, který odehrajeme v neděli 
31.3. 2019 na našem domácím 
hřišti v Lukové. 
Souhrn podzimních statistik při-

nášíme v následujících tabulkách.
Srdečně děkujeme všem fanyn-
kám, fanouškům, příznivcům 
a v neposlední řadě sponzo-
rům týmu PDHT Luková za 
vydatnou a výtečnou podporu 

během celého roku a těšíme 
se na spoustu společných a ra-
dostných chvil i v roce 2019. 
Přejeme všem krásné a poho-
dové Vánoce a šťastný nový rok. 
Další informace jako foto, re-

porty ze zápasů, výsledky zá-
pasů a spoustu dalšího najdete 
na facebookovém profilu PDHT 
Luková www.facebook.com/
PDHTLukova.

Pořadí Jméno a příjmení Branky

1. Jan Omelka 25

2. Daniel Chytil 8

3. Jiří Chytil 5

4. Jan Cetkovský 4

5. Michal Šuba 3

6. Vladimír Sasák 2

Petr Savko 2

Radek Vojtek 2

Michal Hruška 2

Josef Čaník 2

7. Antonín Pískový 1

Radek Vojtek 
PDHT Luková
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Report z Pirátské Tvrze
1. prosince 2018 to bylo přes-
ně 5 let, co bylo založeno naše 
místní sdružení Pirátská Tvrz. 
Nebudeme se zdržovat komplet-
ní rekapitulací, co všechno se za 
tu dobu podařilo, protože toho 
bylo opravdu hodně. Nicméně je 
zřejmé, že rosteme a daří se nám. 
Předem chceme poděkovat všem 
našim členům, příznivcům a také 
voličům, že naší práci dávají 
smysl. V Majetíně zastupujeme 
23% občanů (oproti 11% v roce 
2014) a v Brodku u Přerova 11% 
(oproti necelým pěti % v roce 
2014). V Majetíně byli za Pirá-
ty zvoleni Martin Šmída a Pavla 
Studená a v Brodku Pavlína Pro-
cházková. Ve finančním výboru 
v Majetíně působí náš nominant 
Jaroslav Konečný. V Brodku pak 
Pavlína Procházková v kontrol-
ním výboru, František Procház-
ka ve výboru finančním a Radek 
Vojtek v Kulturně-sportovní ko-
misi. Bereme to jako ocenění na-
šich dosavadních aktivit a velký 
závazek do budoucna. Ač nám 
výsledek voleb přisoudil v obou 
obcích roli konstruktivní opo-
zice, věříme, že se nám ledacos 
z našeho programu podaří bě-
hem těch čtyř let také realizovat. 
Budeme nadále hájit zájmy (ne-
jen) mladých, aktivních a svo-
bodomyslných lidí. Ještě jednou 
děkujeme za důvěru a všem výše 

jmenovaným přejeme mnoho 
úspěchů v jejich práci.
Jak je v Pirátské straně dobrým 
zvykem, po komunálních vol-
bách rezignuje místní předsed-
nictvo aby si ověřilo u členů, 
zda má i nadále důvěru. V rámci 
této dobré tradice dalo své funk-
ce k dispozici i předsednictvo 
Pirátské Tvrze, a tak v neděli 4. 
listopadu v Brodku u Přerova 
proběhla veřejná schůze našeho 
místního sdružení.
Přijali jsme v našich řadách prv-
ní členku a následně volili nové 
předsednictvo. Pozici předsedy 
našeho místního sdružení uhájil 
Radim Studený. Pozici první-
ho místopředsedy pak obhájil 
Radek Vojtek a nově byl zvolen 
druhým místopředsedou Jan 
Koutný. Všem členům místního 
sdružení, členům předsednictva 
a pirátským zastupitelům přeje-
me mnoho úspěchů v další práci.
Kromě zastupitelské práce v na-
šich obcích a politické práce 
přímo v rámci České Pirátské 
strany máme za sebou, ale hlav-
ně před sebou, další spoustu akti-
vit. Na základě poptávky rodičů 
jsme zorganizovali, a také z pi-
rátských peněz dotovali, podzim-
ní kurzy tenisu pro děti. Akce 
se jmenovala "seznámení s teni-
sem" a jednalo se o pět lekcí pod 
vedením profesionálního trené-

ra. Jednalo se o pilotní projekt 
a takovou sondu, zda by o tako-
vou službu byl v našich obcích 
zájem, což se potvrdilo. Věříme, 
že se nám podaří zorganizovat 
pokračování na jaře.
V roce 2019 plánujeme také 
dospělácký turnaj v tenisové 
čtyřhře, který se uskuteční opět 
jako doprovodný program ma-
jetínských hodů a na konci léta 
také nohejbalový turnaj a samo-
zřejmě tradiční festival Kytary 
in Majetín. V neposlední řadě 
také chystáme volejbalový turnaj 
a spoustu dalších aktivit.
Rovněž pokračujeme v pořádá-
ní turnajů v dovednostní karet-
ní hře Poker Texas Hold´em. 
Zatím poslední se konal v září. 
Následují turnaje vánoční 28. 
12. a novoroční 5. 1. vždy od 
18:00 v majetínské hospůdce 
Domeček.Dále Pirátská tvrz ne-
finančně podporuje kluby v malé 
kopané, PDHT Luková a Real 
Material Majetín, kde jsou ka-
pitány členové našeho místního 
sdružení Radek Vojtek (Brodek) 
a Jan Koutný (Majetín). O to vět-
ší máme radost, že oba zmíněné 
kluby zakotvily v polovině se-
zóny na prvních příčkách svých 
ligových tabulek. Gratulujeme!
Také podporujeme aktivity fil-
mového klubu, díky němuž se 
daří oživovat kulturní program 

v brodeckém kině. Filmový 
klub Brodek promítá zpravidla 
dvakrát měsíčně. V listopadu to 
byl například nový český doku-
ment King skate o průkopnících 
skateboardingu v době komu-
nistické totality nebo klasika 
československé kinematografie 
Limonádový Joe. Je skvělé, mít 
možnost vidět takové filmy na 
velkém plátně, obzvlášť v ta-
kových retro kulisách, kterými 
brodecký sál disponuje. Vítána 
je samozřejmě i široká veřejnost, 
a tak všechny zveme na letošní 
dokument Svědkové Putinovi, 
který promítneme v pátek 21. 
12. v 20:30. Další promítání je 
pak naplánováno na pátek 4. 1. 
ve stejném čase, film však zatím 
neprozradíme. Sledujte faceboo-
kové stránky Pirátské tvrze nebo 
přímo filmového klubu Brodek.
V neposlední řadě bychom rádi 
všem popřáli veselé Vánoce 
a šťastný nový rok plný pohody 
a úspěchů. Užijte si plesovou 
sezónu třeba hned 12. ledna, 
kdy je divadelní ples s after par-
ty v Brodku. A když budete mít 
štěstí, třeba v tombole vyhrajete 
některou z pirátských cen, který-
mi tyto akce sponzorsky podpo-
rujeme. Tak ať se daří!  

Radek Vojtek 
Místopředseda MS Pirátská Tvrz 

a kolektiv MS Pirátská Tvrz

Překrásné Vánoce a hodně osobních 
i pracovních úspěchů v novém roce 

přeje Městys Brodek u Přerova

PF 2019
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SKISERVIS Brodek u Přerova 

Seřízení lyží, broušení hran, opravy skluznice, voskování, montáž vázání … 
 
Náš SKISERVIS Vám nabízí za nízké ceny kompletní péči o skluznici a hrany zahrnující broušení hran, opravy a broušení skluznice, strukturaci, 
voskování a další související servisní práce na profesionálním automatu 

 . 

Kontakt Ing.Josef Hlavinka  
Havlíčkova 555, Brodek u Přerova 
tel. 603 476 942, 604 428 964, 731 803 563,   
http://www.skiservis.kx.cz 

 

Provozovna : Vrchlického 140   

tel. 603 476 942 
 
Optimálně by lyže i snowboard měly projít servisní údržbou vždy před zimní sezónou, po týdnu lyžování a na konci zimní sezóny před uložením 
na léto, vázání u sjezdových lyží je třeba seřídit jednou za rok na začátku sezóny (WiNTERSTEiGER). 
 


