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Očima starosty 
Vážení čtenáři našeho zpravo-
daje, 
17. listopadu jsme si připo-
mněli 30. výročí sametové re-
voluce výstavou fotografií Jin-
dřicha Štreita nazvanou „TAK 
JSME ŽILI“ v naší Masarykově 
knihovně. Výstava byla zahá-
jena tóny státní hymny a písní 
„Modlitba pro Martu“, kterou 
nám z balkónku knihovny za-
zpívala Michaela Dvořáková, 
členka opery Moravského diva-
dla v Olomouci.  K vidění byly 
rovněž momentky zachycující 
život občanů Brodku na sním-
cích Jana Teimera. Poděko-
vání patří všem, kteří přispěli 
ke zdárnému průběhu výstavy.

Před Mikulášem jsme společně 
rozsvítili náš vánoční stromeček 
a svým vystoupením nás potěši-
li žáčci z naší mateřské školky. 
Naše poděkování patří učitelům 
a dobrovolníkům, kteří se podí-
leli na přípravě a zdárném prů-
běhu programu.

Stavby a opravy v letošním roce, 
které byly realizovány na území 
naší obce:
Na mateřské školce byla pro-
vedena celková výměna střešní 
krytiny a hromosvodu.

Na budově úřadu městyse bu-
dou práce pokračovat na jaře 
příštího roku.

Na druhé stupni ZŠ Brodek 
u Přerova byla vybudována 
nová kanalizační přípojka.

„NÁŠ“ nový sběrný důr na sídlišti 
Svobody je těsně před kolaudací. 
Měl by naší obci přinést větší 
pořádek při nakládání s odpady, 
a i hospodárnější provoz služby 
svozu a likvidace odpadů „NA-
ŠIM občanům“. Obnova haly 
a jejího okolí spolu s technologií 
je částečně financována ze SFŽP. 
Provoz bude hrazen z našeho roz-
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počtu a bude záležet na nás, jak 
budeme k nakládání s odpady 
v budoucnu přistupovat a kolik to 
bude stát. Prostředky, které jsou 
vynakládány na svoz a likvidaci 
odpadů, ovlivňují výši poplatku, 
který občané každoročně na za-
čátku roku podle vyhlášky platí. 
Ceny těchto služeb velmi rychle 
rostou a jsou a budou významnou 
položkou v rozpočtu nejen obce, 
ale i našich domácností.
Od Nového roku budou zajiš-
ťovat svoz a likvidaci odpadů 
Technické služby města Přerova 
a dojde k určitým změnám sys-
tému. Směsný komunální odpad 
bude vyvážen jednou za měsíc 
a sklo jak bílé, tak barevné bude 
ukládáno do zelených kontej-
nerů umístěných na sběrných 
místech. Plasty a tetrapakové 
obaly budou společně ukládá-
ny do žlutých kontejnerů a tak-
též i do žlutých popelnic, které 
si převzali občané do svých 
domácností.  Smyslem těchto 
změn je úspora manipulačních 
a přepravních nákladů.

Pro děti a rodiče bylo vybudo-
váno místo pro odpočinek a zá-
bavu mezi panelovými domy na 
sídlišti Svobody a jak je vidět z 
fotografie, dětem se líbí.

V letošním roce byly provedeny 
nutné údržby na místních komu-
nikacích a chodnících v Brodku 
a Lukové.

Dovolte mi, milí spoluobčané, 
abych Vám popřál krásné, vese-
lé a požehnané svátky plné lás-
ky, domácí pohody a splněných 
přání. Zároveň Vám do nového 
roku přeji jménem svým i jmé-
nem celého zastupitelstva měs-
tyse všechno nejlepší, hodně 
štěstí, zdraví, lásky, osobních 
a pracovních úspěchů.

Ing. Roman Zbožínek
                                starosta 

Oprava mostu přes Olešnici 
byla dokončena a na začátku 
prosince byl most zprůjezdněn. 
Stavbaři termín dodrželi a dali 
všem motoristům pěkný vánoč-
ní dárek. 

Foto Jan Teimer
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Jubilanti 1. 7. 2019 – 1. 12 2019

Zastupitelstvo na svém před-
vánočním jednání schválilo 
umístění bankomatu u Domu 

služeb. V připojené tabulce jsou 
uvedeny poplatky za výběry 
hotovosti. Pokud banka nabízí 

klientovi určitý počet výběrů 
nebo dokonce všechny výběry 
ZDARMA, potom se toto vzta-

huje i na bankomaty firmy Euro-
net a zákazníkovi není účtován 
žádný dodatečný poplatek.

Banka
Poplatek* za výběr z bankomatu:

vlastní banka cizí banky a Euronet

Air Bank 0,- 0,- nebo 25,- 

Banka CREDITAS 0,- nebo 20,- 0,- nebo 20,-

Česká spořitelna 0,- nebo 5,- 40,-

ČSOB 0,-  0,- nebo 40,- 

Era nebo Poštovní spořitelna 0,- nebo 5,- 40,-

Equa bank 0,- 0,-

Expobank 0,- nebo 6.5,- 0,- nebo 6.5,- 

Fio banka 0,-  nebo 9,- 30,-

J&T Banka 0,- nebo 30,- 0,- nebo 30,-

Komerční banka 0,- 0,- nebo 39,-

mBank 0,- nebo 29,- 0,- nebo 29,-

MONETA Money Bank 0,-  0,-  nebo 49,-

Oberbank 0 nebo 6,- 0,- nebo 12,- nebo 40,-

Raiffeisenbank 0,- 0,-

Sberbank 0,-  nebo 5,- 0,- nebo 37,-

UniCredit Bank 0,- nebo 5,- 0,- nebo 30,-

*Pozn.: poplatky jsou orientační, mohou se měnit v závislosti na změnách podmínek klientovy banky.

Výši poplatku za výběr z ban-
komatů Euronet stanovuje a kli-
entovi účtuje výhradně jeho 

banka, která kartu vydala. Z 
pohledu klientovy banky se jed-
ná o výběr z cizího bankomatu, 

a proto mu banka naúčtuje stan-
dardní poplatek, jako kdyby si 
vybíral z jakéhokoliv bankoma-

tu jiné než vlastní banky. Tento 
poplatek jde bance klienta. 

Zdroj: Finparáda.cz

70 let
Věra Jančíková
Ivana Mikulíková

75 let
Pavel Baran

80 let
Marie Brázdová 
Miluše Rygalová
Božena Strnadová

85 let
Věra Zajíčková

92 let
Božena Blumová

Nový bankomat 

Vítání občánků dne 5. 10. 2019 
Šimon Rakovský
Jindřich Kytlica
Anežka Homolková
Filip Navrátil

Vojtěch Bednář 
Nela Vančíková
Ema Žáková
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Pasování prvňáčků na čtenáře – 22. 11. 2019
V pátek se odehrál v naší třídě 
velmi důležitý den. Proběhlo 
totiž slavnostní pasování všech 
dětí z první třídy na čtenáře. 
Za pomoci druhé třídy, paní 
učitelky a Rady rodičů, která 
dětem věnovala knihu a krásné 

kšiltovky se jménem a logem 
školy, byl tento den velmi vy-
dařený. Všechny děti dostaly 
také Slabikář a malou sladkost. 
Teď už jsme opravdu čtenáři. 
Ještě jednou bych chtěla podě-
kovat Radě rodičů za spoluprá-

ci a krásné dárky a prvňáčkům 
popřát, ať jim ve škole vše jde 
a baví je čtení jako doposud.

Zapsala Mgr. Zuzana Tesařová

Výuka rodilého mluvčího Davida Brewertona v AJ  
(6. - 9. roč.) - 11. 11. 2019

Novinkou letošního školního 
roku jsou pro všechny žáky 
2. stupně v rámci výuky anglic-
kého jazyka hodiny s rodilým 
mluvčím. Tím je David Brewer-
ton, původem z anglického  
 

Oxfordu, který naši školu na-
vštěvuje každý měsíc a dává tak 
žákům možnost setkat se se sku-
tečnou angličtinou tváří v tvář. 
Pro mnohé bylo setkání s Da-
videm vůbec první příležitostí,  
 

kdy mohli konečně naživo sly-
šet rodilého mluvčího. Z toho 
možná plyne jistý ostych mluvit 
v cizím jazyce, který v sobě ně-
kteří mají, ale my doufáme, že 
tyto prvotní rozpaky z našich  
 

žáků brzy opadnou a v průběhu 
tohoto školního roku se do spo-
lečných aktivit a rozhovorů za-
pojí nakonec všichni! 

Mgr. Martina Kovaříková 
a Mgr. Lucie Vaughn



Brodecký zpravodaj 54/2019

Mikulášská nadílka

Podzim a advetní čas v mateřské škole
Podzim jsme si s dětmi v mateř-
ské škole velmi užili. Vyrobili 
jsme spoustu výrobků z přírod-
nin, papíru a keramiky, které 
byly vystaveny na podzimní 
výstavce. Ta tradičně proběhla 
ve vestibulu MŠ. 
Během září jsme rozdali dotaz-
níky spokojenosti pro rodiče 
dětí, které byly následně vyhod-
noceny formou třídních schů-
zek. Rodiče zde měli možnost 
vyjádřit se k činnosti mateřské 
školy, mohli napsat svůj názor, 
popřípadě dát podnět k něčemu 
novému, čemuž je naše mateř-
ská škola nakloněna. Jsme velmi 
rádi, že dotazníky spokojenosti 
byly vyplněny kladně a za připo-
mínky rodičů děkujeme. Bereme 
je jako dobrou zpětnou vazbu, 
na které určitě zapracujeme. 
 

Na začátku října proběhlo vítání 
občánků na obecním úřadě, kde 
děti zapívaly a zarecitovaly bás-
ničky těm nejmenším. 
„Domestos pro školy“ je pro-
gram, do kterého je naše ma-
teřská škola zapojena. Jedná se 
o program, jehož cílem je naučit 
děti zábavnou formou různým 
úkolům, např. jak si správně 
mýt ruce a jak správně „lovit 
bakterie“. 
Během prvního prosincového 
týdne probělo zpívání koled 
u stromečku a do mateřské ško-
ly zavítal Mikuláš, čert i anděl. 
Děti byly šikovné, odrecitovaly 
básničky a zazpívaly jim písnič-
ky. Za svoji šikovnost pak byly 
odměněny „mikulášským balíč-
kem“, ze kterého měly velkou 
radost. 
 

Ve všech odděleních mateřské 
školy proběhly besídky s vánoč-
ním tvořením. 
Mateřskou školu navštívilo 
divadelní představení „To nej-
krásnější“, které potěšilo všech-
ny děti. 
Naše mateřská škola se také 
zapojila do programu MISP - 
Aktivizační cvičení ve školkách 
(masáže dětem). Aktivizační 
cvičení ve školkách přináší dě-
tem to, co nám chybí – dotek. 
Program MISP je založený na 
vzájemném respektujícím dote-
ku (děti dětem), a to běžně oble-
čených dětí – v oblasti zad, hla-
vy, týla a rukou – pod dohledem 
dospělé osoby. Děti se učí jed-
noduchou sestavu cviků a další 
doplňkové aktivizační hry, které 
budou i nadále ve své třídě vyu- 
 

žívat. Praktikování těchto sestav 
u dětí snižuje stres a zvyšuje 
koncentraci při výuce. Program 
MISP přispívá k harmonizaci 
vztahů jak v kolektivu třídy, tak 
i v rámci rodiny. 
Před Vánoci nás čeká tradiční 
posezení u vánočního stromeč-
ku ve vestibulu MŠ, zpívání ko-
led, ochutnávání cukroví a roz-
balování dárků. 
A co nás čeká po Vánocích? 
Starší děti budou navštěvovat 
předplavecký výcvik na bazéně 
v Přerově, na který se už moc 
těší. 
Za celý kolektiv mateřské školy 
a za všechny děti Vám přejeme 
krásné prožití vánočních svátků. 

Mgr. Dominika Kozáková

Divadelní soubor J. K. Tyl 
V letošním roce jsme se s naší 
hrou Malá čarodějnice, po mno-
ha štacích v blízkém i vzdá-
lenějším okolí a po úspěchu 
na Hanáckém divadelní máji 
v Němčicích nad Hanou, nomi-
novali na celostátní přehlídku 
činoherního divadla pro děti 

a mládež Popelka Rakovník. 
Na tuto přehlídku jsme se do-
stali po čtyřech letech a počtvrté 
od roku 2005. Myslím, že jsme 
nezklamali a odvezli si tři oce-
nění. Čestné uznání obdržela 
Eva Šmídová za herecký výkon 
v roli Malé čarodějnice, cena 

poroty byla udělena Miroslavě 
Janíkové za kostýmy a členové 
souboru byli oceněni za scénu.
Na začátku příštího roku, v so-
botu 18. ledna, pořádáme tradič-
ní Divadelní ples, na který Vás 
srdečně zveme.
 

Všem příznivcům ochotnického 
divadla děkujeme za podporu, 
přejeme klidné a pohodové pro-
žití svátků vánočních a mnoho 
štěstí a zdraví do nového roku.

Za DS J. K. TYL 
František Procházka
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Masarykova knihovna
Fotodokumentace z vernisáže světově známého fotografa profesora Jindřicha Štreita konané v Masarykově knihovně.
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Třicet let od 17. listopadu 1989 
Již uplynulo třicet let od doby, 
co ztratili u nás po 41 letech 
neomezenou moc komunisté. 
Po Polácích a Němcích se také 
Češi, Moravané, Slezané i Slo-
váci postavili proti komunistic-
ké diktatuře. Započalo období, 
kdy jsme po mnoha letech opět 
mohli svobodně volit zákono-
dárné představitele, uvolněně 
hovořit na veřejnosti, cestovat 
do zahraničí a tam studovat 
na místních vysokých školách 
i objevovat a prohlížet si tamní 
pamětihodnosti. Z pohraničního 
pásma s Rakouskem a Němec-
kem zmizely ostnaté dráty pro-
pojené elektrickým proudem.
Výstižně to vyjádřil Václav 
Havel ve svém prvním novo-
ročním projevu 1. ledna 1990, 
začínajícím památnou větou 
„Naše země nevzkvétá…“. Poz-
ději jsme byli přijati do NATO 
(1999), Evropské unie (2004) 
a zcela jsme se oprostili od 
tzv. Varšavské smlouvy a Rady 
vzájemné hospodářské pomo-
ci, řízené Sovětským svazem. 
Po násilném střetu české policie 
s pokojnými studenty na Národ-
ní třídě v den 50. výročí němec-
kého brutálního zásahu proti 
českým studentům v roce 1939 
bylo zraněno více než padesát 
mladých lidí. Po tomto krvavém 

zákroku, který zhlédli naši ob-
čané v televizním přenosu, se 
na stranu protestujících připojili 
i dělníci, zemědělci, pracovníci 
kultury i kléru. Nemenší vliv na 
myšlení našich obyvatel mělo 
listopadové svatořečení Anežky 
České v Římě.
S odstupem doby vidíme, že ne 
všechno bylo provedeno správ-
ně. Jde především o bytovou 
otázku pro mladé i seniory, di-
vokou velkou privatizaci, prodej 
vodních podniků, cukrovarů 
a nakonec také státních a měst-
ských bytů. Zcela netranspa-
rentní byla i podpora solárních 
elektráren apod. Osobně si 
myslím, že také měla být zaká-
zána Komunistická strana Čes-
koslovenska, tak jako NSDAP 
v Německu v roce 1945. Pak 
by nemohl po třiceti letech po 
památném listopadu její čelný 
představitel soudruh Stanislav 
Grospič (* 1964) tvrdit, že mrtví 
z 21. srpna 1968 byli oběti do-
pravních nehod.
Škoda, že Občanské fórum se 
hned po 17. 11. 1989 nestalo 
politickou stranou. Další nega-
tivum spatřuji ve skutečnosti, 
že naše nová formující se spo-
lečnost navázala na komunistic-
ký právní systém a již dopředu 
nebyl připraven nový právní 

řád, který by jistě zamezil ne-
gativním jevům, které se během 
těchto třiceti let vyskytly.  
U příležitosti dnešního jubilea 
jsme připravili v místní Masary-
kově knihovně výstavu fotogra-
fií profesora Slezské univerzity 
v Opavě Mgr. Jindřicha Štrei-
ta, dr. h. c., živě dokumentující 
život u nás v poslední třetině 
20. století. Jsem rád, že po 55 
letech se s ním mohu setkat, ne-
boť jsme spolu rok studovali na 
jedné Alma mater v Olomouci. 
Již na počátku šedesátých let 
jsme zde pod vedením odborné-
ho asistenta Miloslava Roháče 
fotografovali a účastnili se sou-
těží na této vysoké škole.
Jindřich Štreit se narodil 5. září 
1946 ve Vsetíně, vyrůstal v ro-
dině ředitele školy ve Stříteži 
a Těchanově. Jako učitel vyučo-
val na Sovinci a pak Jiříkově. 
Na obou štacích byl také ak-
tivní v místní knihovně, Osvě-
tové besedě, promítal filmy, 
psal kroniku a fotografoval bez 
přikrášlování realitu tehdejší-
ho života. Tak vznikly cykly ze 
života cikánů, vesnických oby-
vatel apod. To se pochopitelně 
znelíbilo tehdejším komunis-
tickým představitelům a v roce 
1982 ho na čtyři měsíce zavřeli 
v Ruzyni - na místě, kde bylo 

pro výstrahu v roce 1939 bez 
soudu zastřeleno devět studentů. 
Po propuštění již nesměl vyučo-
vat a nakonec se stal dispečerem 
státního statku Rýžoviště. Zde 
se pak plně věnoval fotogra-
fování a jeho věhlas překročil 
hranice našeho státu. Je autorem 
čtyřiceti knih, 1 400 samostat-
ných výstav, mnoha katalogů 
a ilustrací knih. Štreitova kniha 
Kde domov můj obdržela první 
cenu v evropské soutěži. Ob-
dobné ocenění získal v soutěži 
Nejkrásnější kniha v roce 2017.
Autor vystavených fotografií je 
ženatý od roku 1971 a se svou 
manželkou Agnes mají dceru 
Moniku, úspěšnou flétnistku.
Na závěr vzpomínkové oslavy 
k 17. listopadu 1989 měl prof. 
Jindřich Štreit ve výstavní síni 
brodecké Masarykovy knihovny 
věcný komentář k jednotlivým 
vystaveným fotografiím a od-
povídal na četné dotazy přítom-
ných. 
Organizátoři připravili pro 
účastníky bohaté pohoštění, což 
ještě umocnilo důstojnou oslavu 
tohoto významného svátku.
                                                                                                                                               

PhDr. František Hýbl

Z činnosti Klubu seniorů  
Na členské schůzi Klubu seni-
orů dne 6. listopadu 2019 jsme 
zhodnotili činnost klubu a jeho 
hospodaření. Připomněli jsme 
si některé zajímavé okamžiky 
z cestování, ať to byl zájezd 
do Zlína, Vídně, Kroměříže či 
Dvora Králové. 
Všechny zúčastněné nadchlo 
také divadelní představení 
„Hledám děvče na Boogie 
Woogie“.
 Jednou z posledních akcí byla 
beseda pana Špidly k 280. vý-
ročí nastoupení Marie Terezie 
na trůn.
 
 
 
 

Dne 22. 11. 2019 jsme navštívi-
li ZOO na Kopečku u Olomou-
ce. Mnozí si jistě pamatujeme, 
že v březnu tohoto roku vich-
řice Eberhard razantně zasáh-
la do podoby olomoucké zoo, 
vyvrátila na osm set stromů a 
poskytla pohled na neexistující 
les. Škody se vyšplhaly do výše 
10 milionů korun. 
Proto jsme se rozhodli přispět 
částkou 2 500,- Kč a spolupo-
dílet se také na výsadbě stromů 
v projektu „Vraťme stromy do 
ZOO“.
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A co nás čeká v roce 2020? 
• Konec ledna, případně únor, 

březen -  Národní muzeum 
(Panteon a kupole) v Praze. 
Společná doprava vlakem, 
vstupné 200,- Kč

• 21. 4. 2020 - Kutná Hora 
s průvodcem p. Krylem 

• 30. 4. 2020 - Floria Kroměříž  
• 26. 5. 2020 - Zámek Kunín, 

exkurze do automobilky HY-
UNDAI  

Modlitba růžence v brodecké farnosti
Přemýšlel jsem a hledal něja-
ké společenství, organizaci či 
zájmovou skupinu, která by se 
scházela pravidelně denně po 
dobu více jak 9 let v počtu asi 10 
členů v obvodu působnosti obce 
Brodek u Přerova jako my při 
modlitbě růžence. Žádnou jsem 
nenašel, a tak jsem se rozhodl 
zveřejnit tento příspěvek. 
Růženec (latinsky rosarium, 
tj. zahrada růží) je meditativní 
modlitba pocházející snad již ze 
středověku. Autorství této mari-
ánské modlitby je totiž spojová-
no se sv. Dominikem (asi 1174 
- 1221). Celý růženec se skládá 
ze čtyř částí. V radostném rů-
ženci se medituje nad Ježíšovým 
životem od početí po nalezení 
dvanáctiletého Ježíše v chrámě, 
v bolestném nad jeho umučením, 
v růženci světla nad různými udá-
lostmi z doby Ježíšova veřejného  
 

působení a konečně ve slavném 
nad jeho vzkříšením, sesláním 
Ducha Svatého, nanebevzetím 
Panny Marie a její následnou ko-
runovací.
I v naší brodecké farnosti se schá-
zíme k této meditativní modlitbě, 
abychom skrze Pannu Marii svě-
řili Bohu své radosti, díky i prosby 
spojené nejen s našimi rodinami 
a blízkými, ale i s dalšími aktu-
álními potřebami církve a celé 
společnosti. Růženec se modlíme 
u nás v kostele každý den, pokud 
není večer mše svatá. V zimním 
období od 17 hodin a v letním 
období od 18 hodin. Celá modlit-
ba, tedy 20 desátků, trvá asi 1 ho-
dinu 10 minut. V letním období 
se scházíme v kostele, v zimním 
období v sakristii, kde se čás-
tečně topí. Nyní se nás schází 
denně na tuto modlitbu v 17 ho 
din mezi 8 až 11 zájemci.
 

Modlíme se již od 8. 11. 2010, 
kdy jsme začali. Každý začátek 
bývá těžký, i ten náš byl. Zpočát-
ku byly takové názory (i od těch, 
kteří chodí pravidelně do koste-
la), že modlitba růžence je pou-
ze pro důchodce. Někdo se zase 
podivoval nad tím, proč se modlit 
denně a proč všechny 4 růžence. 
Nebo proč se nemodlíme pouze 
přes týden, mimo sobot a nedělí. 
Vždy jsem vycházel ze zjevení 
Panny Marie v Medjugorii, která 
nás vybízí již několik desetile-
tí k modlitbě růžence téměř při 
každém zjevení. Za celou tuto 
dobu – a čtu všechna poselství – 
nikdy neuvedla, modlete se růže-
nec mimo sobot a nedělí. Naopak 
při jednom z posledních zjevení 
v Medjugorii je v poselství ze dne 
2. září 2019 uvedeno: „Drahé  
děti, modlete se! Modlete se růže 
nec každý den – ten věnec květů,  
 

který mne jako matku přímo 
spojuje s vašimi bolestmi, trá-
pením a nadějemi. Apoštolové 
mojí lásky, s vámi jsem skrze mi-
lost a lásku mého Syna a žádám 
od vás modlitby…“(poselství 
dále pokračuje). Měli jsme také 
povzbuzující příklady. V práci, 
když jsem jedné spolupracov-
nici z penčické farnosti řekl, že 
se denně modlíme celý růženec, 
ihned odpověděla: „To jistě vy-
prosíte pro sebe a celou farnost 
hodně milosti.“ Proto si Vás 
všechny dovoluji pozvat na tuto 
modlitbu růžence. Pokud se ne-
můžete účastnit celého růžence, 
nevadí. Přijďte alespoň na jeho 
část. Všichni jste srdečně zváni 
a rádi vás mezi námi přivítáme. 
Tak nezapomeňte, každý večer 
v zimním období v 17 hodin.

ing. Karel Vondrák

• termín dle nabídky - Senior-
ské cestování 200,- Kč (zájez-
dy pro seniory dotuje  Olomo-
ucký kraj)

• 8. 9. 2020 - Pustevny, stez-
ka Valaška, Libušín, vstupné 
170,- Kč 

• říjen 2020 - divadelní představení 
Pokud máte zájem cestovat se 
seniory i v příštím roce, sledujte  
nabídky - Potraviny p. Koutná, 
nebo se obraťte přímo na před-

sedkyni Klubu seniorů paní 
Ludmilu Dohnalovou (možno 
využít e-mail,telefon)
Závěrem chceme poděkovat 
všem zastupitelům městyse 
Brodek u Přerova za zájem 
o starší spoluobčany a podporu 
činnosti Klubu seniorů.
Dotace poskytnutá městysem 
otevírá seniorům cesty za nový-
mi zážitky.
 

Pohodové Vánoce a v novém 
roce 2020 přejeme zdraví a mno-
ho spokojeně a šťastně prožitých 
dnů v kruhu vašich nejbližších.

Za Klub seniorů jednatelka
Mgr. Eva Sopčáková
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Report z Pirátské Tvrze
Místní sdružení Pirátská Tvrz 
vstoupilo do sedmého roku své 
existence a nadšení ze společných 
aktivit a přispívání k veřejnému 
životu nepolevuje. V uplynulém 
období jsme např. řádně a uctivě 
oslavili svátek 17. listopadu - Me-
zinárodní den studentstva a Den 
boje za svobodu a demokracii. 
V prostorách brodeckého bistra 
jsme přivítali vzácné hosty - PhDr. 
Františka Hýbla, emeritního ředi-
tele muzea J. A. Komenského v 
Přerově a Zdenku Wagnerovou 
(Zet21, Zapomenuti.cz) z Olo-
mouce. Salonek se zaplnil členy 
a příznivci Pirátů, ale dorazila i 
veřejnost v čele s panem staros-
tou a panem farářem a zúčastnil 
se i pirátský kandidát na senátora 
Zdeněk Žák. Diskuze probíhala 
kultivovaně a provázel ji moderá-
tor Martin Šmída. Postupně se tak 
probraly základy tohoto jediného 
mezinárodního svátku, který má 
kořeny v Českých zemích, a to 
kvůli událostem roku 1939 nava-
zujících na pohřeb Jana Opletala. 

Chronologicky se pokračovalo se 
vzpomínkami na totalitu a přístup 
tehdejší garnitury k tomuto dni, 
až jsme došli k výročí 30 let od 
sametové revoluce a polistopado-
vému vývoji. Jak jsme se dostá-
vali do časů, které už si většina 
zúčastněných pamatovala, stá-
vala se diskuze živější. Nakonec 
jsme však přece jen skončili op-
timisticky, s nadějí do budoucna, 
že „jednou budem dál“, což byl 
i leitmotiv celé debaty. Součástí 
debaty byla i výstavka originálů 
dobových plakátů Občanského 
fóra. Děkujeme všem zúčastně-
ným.
Debatě předcházela schůze 
našeho místního sdružení. Při-
vítali jsme zájemce o členství, 
zrekapitulovali dosavadní vý-
voj a naplánovali další aktivity. 
V nejbližších dnech můžeme asi 
zmínit poslední letošní promítá-
ní filmového klubu Brodek, a to 
20. 12. v 20:30, kdy promítne-
me film Bílý bílý den. Činnost 
filmového klubu, na jehož fun-

gování naši členové a příznivci 
participují, bude jistě pokračo-
vat i v roce 2020, a budeme tak 
nadále přispívat k bohatšímu 
kulturnímu životu v našem re-
gionu. Samozřejmě máme také 
v plánu podpořit místní spolky, 
a to zprostředkovaně skrze jimi 
pořádané plesy a další společen-
ské a kulturní akce.
Také míníme pokračovat v tra-
dici pirátských turnajů v karetní 
dovednostní hře Poker Texas 
Hold´em. První ročník roku 
2020 se uskuteční 1. února od 
18:00 v hospůdce Domeček 
v Majetíně. Rovněž se sluší za-
rchivovat výsledek podzimního 
pokerového turnaje, kde v kon-
kurenci 16 hráčů zvítězil Martin 
Šmída. A nebyl to jeho jediný 
podzimní úspěch, neboť 26. 11. 
obhájil i svůj mandát člena re-
publikového výboru České pi-
rátské strany. K obojímu gratulu-
jeme a přejeme mnoho úspěchů 
i do budoucna.
 

O všech akcích a činnostech 
Pirátské Tvrze se dozvíte 
na našich informačních kaná-
lech - pirátském internetovém 
foru, webové stránce tvrz.pi-
rati.cz a facebookové stránce  
facebook.com/PiratskaTvrz.
Každopádně nás v roce 2020 
čekají především krajské vol-
by. Někteří z nás se již zapojili 
do krajských expertních týmů, 
především v rezortech kultury, 
životního prostředí a sportu. 
Budeme samozřejmě rádi za jaké-
koli náměty od občanů. Každý se 
může přidat a zkusit tak ovlivnit, 
jakým způsobem bude Olomouc-
ký kraj v příštím období fungovat. 
I proto vzniklo naše místní sdruže-
ní, aby pro nás bylo platformou, 
jak ovlivňovat svět kolem nás.
S touto nadějí do budoucna tedy 
přejeme všem veselé Vánoce 
a šťastný nový rok!

Radek Vojtek,
místopředseda MS Pirátská Tvrz

a kolektiv Pirátské Tvrze

Vážení fotbaloví přátelé,
máme za sebou podzimní část se-
zóny 2019/2020, kterou můžeme 
hodnotit jako velmi povedenou.
 

V „A“ mužstvu proběhlo něko-
lik změn. Z hostování se nám 
vrátili fotbaloví matadoři Jan 
Omelka s Filipem Zedkem a 
hlavně všichni mladí hráči jsou 
zase o rok zkušenější. Vše si 
sedlo a mělo pozitivní vliv na 
předváděnou hru a výsledky.  
 

Aktuálně náš „A“ tým vede 1. 
A třídu o 2 body před druhým 
FC Beňov a pyšní se nejpevněj-
ší obranou a druhým nejlepším 
útokem. Pevně věřím, že po ně-
kolika druhých místech se ko-
nečně dočkáme postupu. Bylo 
by hezké oslavit postup do kraj- 
 

ského přeboru společně s 90. 
výročím založení našeho fotba-
lového klubu, které nás čeká na 
brodecké hody.
Neméně úspěšné je i naše „B“ 
mužstvo, které obsadilo druhé 
místo v okresní soutěži. Taktéž 
se může pochlubit nejlepší obra- 
 

FK Brodek u Přerova



Brodecký zpravodaj 4/201910

nou i nejlepším útokem v soutě-
ži s aktivním skóre 43:12.  Velká 
škoda dvou prohraných zápasů, 
kdy ani v jednom případě neby-
li horším mužstvem. Na zápasy 
,,Béčka“ se také opravdu vyplatí 
přijít fandit, rozhodně se nudit 
nebudete. Každý zápas totiž 
servírují fanouškům v průměru 
více než 4 góly!
Dorosteneckou soutěž jsme za-
čali společným družstvem s SK 
Grygov a obsadili ve II. třídě 
dorostu 8. místo. Začátek sezó-
ny se moc nepovedl, zejména 
kvůli seznamování se s novým 
prostředím a herní kvalitou. 
Poté už to bylo lepší.
Osobně mě nejvíc těší, že se nám 
opět daří pracovat s mládeží. 
 
 

Ivo Horák stabilizoval tým star-
ších žáků, doplnil ho o nové tvá-
ře a úspěšně bojoval v okresním 
přeboru. Jeho svěřenci obsadili 
hezké 4. místo. Marek Pokluda 
s mladší přípravkou kvalitně po-
trénoval, připravil se na sezónu 
a bylo potěšení sledovat radost 
dětí z jejich prvních vítězství. 
Pozitivním přístupem a zábav-
nými tréninky se povedlo přilá-
kat další fotbalové nadšence.
Velkou pochvalu mají naši od-
chovanci Jan Kudlička a Lukáš 
Bundil, kteří se ujali fotbalové 
školičky. Je hezké pozorovat, 
jak se prckové a caparti těší 
z pohybu na čerstvém vzduchu 
a dělají první fotbalové krůčky. 
Věřím, že jsme na dobré cestě  
 
 

oslovit ještě širší skupinu dětí 
a naše řady se opět rozrostou.
V příštím roce fotbal v Brodku 
oslaví významné výročí, a to 90 
let od založení. Postupně se zpra-
covávají veškeré historické ma-
teriály a vzniká chronologický 
počin v podobě periodika k to-
muto jubileu. Akce s tímto spo-
jená proběhne v době hodových 
oslav v Brodku. A můžete se těšit 
na nejedno příjemné překvapení.
První z nich už můžeme pro-
zradit. Na našem webu a face-
bookových stránkách aktuálně 
vychází pravidelné rozhovory 
s hráči a účastníky doby, kdy se 
hrál v Brodku krajský přebor.
Závěrem bych vás všechny chtěl 
pozvat na již tradiční fotbalový  
 
 

ples, který se bude konat v pá-
tek 24. 1. 2020 a v sobotu 25. 
1. 2020 se s ratolestmi uvidíme 
na dětském karnevale.
Děkujeme všem fanynkám, fa-
nouškům, příznivcům a v nepo-
slední řadě sponzorům týmu FK 
Brodek za vydatnou a výtečnou 
podporu během celého roku 
a těšíme se na spoustu společ-
ných a radostných chvil i v roce 
2020.
Přejeme všem krásné a pohodo-
vé Vánoce a šťastný nový rok.

Albert Složil,
místopředseda FK 
Brodek u Přerova
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Vážení fanoušci, sportovní přátelé,
aktuálně máme za sebou pod-
zimní část sezony 2019/2020 
2  ligy přerovské malé kopané 
(PLMK). 
Z důvodu zranění několika hráčů 
a určité obměny kádru se nám 
nedařilo úplně podle představ. 
 

O to víc musíme na jaře zabrat a 
zkvalitnit herní projev, abychom  
se dostali do klidnějších vod a 
vyšších pater v tabulce soutěže. 
Od ledna začínáme kondiční zim-
ní přípravu v hale. Druhou po-
lovinu sezony zahájíme prvním 
jarním zápasem, který odehraje-
me v neděli 29. 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 radost-
ných chvil i v roce 2020.

Přejeme všem krásné a pohodo-
vé Vánoce a šťastný nový rok.

 

Další informace jako foto, 
reporty ze zápasů, výsled-
ky zápasů a spoustu další-
ho najdete na facebooko-
vém profilu PDHT Luková  
facebook.com/PDHTLukova.

Radek Vojtek
PDHT Luková

PDHT Luková
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Praktický závod záchranných psů Hlučín
Ve dnech 26. a 27. 10. 2019 se 
dva členové kynologického klu-
bu Brodek u Přerova, Michal 
Glubiš se svým psem Argem 
a Tomáš Ministr se služebním 
psem Umpalumpa (Umpa), 
zúčastnili praktického závodu 
záchranných psů v Hlučíně. 
Zatímco Tom s Umpou doufa-
li v medaili, Michal s Argem 
jeli hlavně sbírat zkušenosti. 
Míša s Argem se záchranařině 
věnují pouze několik měsíců 
a ani Michal, ani Argo v tomto 
směru neměli velké zkušenosti. 
Základna byla v areálu kyno-
logického klubu Hlučín, disci-
plíny byly v blízkém i vzdále-
nějším okolí. Závod se skládal 
z denního a nočního speciálu, 
ze speciálních cviků poslušnosti 
a první pomoci pro psa. Začína-
lo se denním speciálem. Mož-
né bodové maximum bylo 350 
bodů, 300 bodů mohl získat pes, 
50 bodů mohl získat psovod. 
Úkolem bylo prohledat louku 
s vysokou trávou a přilehlý les, 
kde bylo ukryto několik figu-
rantů. Limit pro tuto disciplínu 
byl 30 minut. První nastupoval 
Michal s Argem a Argo příjem-
ně překvapil. S takto ukrytými 
figuranty na takto velké ploše 
se setkal poprvé. Přesto měl 
prvního figuranta velice rychle, 
další dva našel za cca 9 minut. 
Výsledkem bylo krásných, ale 
zasloužených 280 bodů. Tom 
s Umpou dokázali všechny figu-
ranty najít za necelým 
6 minut, což byl rekord závodu, 
Umpa získal maximum, tj. 300 
bodů, dohromady 340 bodů. 
V noci se šlo na noční speciál, 
opět začínal Michal s Argem. Za 
úkol bylo propátrat les, ve kte-
rém byla ukrytá figurantka, která 
byla zabalená ve spacáku a leže-
la v hustém keři v nepřístupném 
maliní. Tady si Argo mákl, pra-
coval cca 6 minut a výsledkem 
bylo skvělých 90 bodů. Umpovi 
se tato disciplína vydařila a zís-
kal opět maximum, tedy 100 
bodů opět v nejrychlejším čase. 
V neděli se začínalo speciální-
mi cviky. Bylo vybráno celkem 
6 disciplín, ze kterých si každý 

závodník musel vybrat 4. Tato 
disciplína se skládala z praktic-
kých záchranářských překážek 
a z poslušnosti. Bohužel, tento 
typ překážek na našem cvičáku 
ještě nemáme, překážky si Mi-
chal a Tom se svými psy popr-
vé vyzkoušeli až v sobotu. Ale 
i tak se jim podařilo získat z 50ti 
bodového maxima 31 resp. 41 
bodů. Zdravověda se skládala 
z testu a praktické pomoci své-
mu psu. Byla dána modelová 

situace, kdy došlo ke zranění 
psa během slaňování z vrtulníku 
a úkolem bylo svému psu po-
skytnout první pomoc, vše pod 
dohledem veterinárního lékaře. 
Výsledkem bylo celkové 1. mís-
to pro Toma a Umpu a překvapi-
vé, ale zasloužené 
3. místo pro Michala a Arga.
Tento závod považuji za jeden 
z největších úspěchů našeho 
cvičáku. Naši členové mají již 
několik úspěchů ve sportov-

ní kynologii, včetně vítězství 
a druhých míst na závodech, 
mají složeno několik zkoušek 
včetně druhé nejvyšší meziná-
rodní zkoušky IGP2, ale praxe 
a praktický výcvik pro nás je 
a vždy bude o něco výš, protože 
naučit psa pracovat na cvičá-
ku je jedna věc, ale naučit psa 
pracovat v reálném prostředí je 
něco jiného.

Tomáš Ministr
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Junák
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE 
v Brodku u Přerova a Lukové 2020

LEDEN
4. 1.  Tříkrálová sbírka
18. 1.  Divadelní ples
24. 1.  Sportovní bál
25. 1.  Dětský karneval (sokolovna)

ÚNOR
15. 2.   Ples SDH Luková
16. 2.    Dětský karneval Luková (Sokol Luková)
22. 2.  Vodění medvěda a pochovávání basy

BŘEZEN
15. 3.  Aktivní vycházka k vítání jara pro rodinné týmy
20. 3.  22. ročník Kuličkiády a 9. ročník Petanqeiády (Junák)

DUBEN
24. 4.  Pálení čarodějnic (Junák)
25. 4.  Výstup na Ivančenu (Junák)

KVĚTEN
19. 5.  1920-2020 100 let brodecké knihovny
24. 5.  Zábavné odpoledne pro děti (Medvědáři)

ČERVEN
20. 6.-21. 6. Hodové oslavy Brodek 
20. 6. -21. 6. 1930-2020 - 90 let FK Brodek u Přerova 
20. 6. - 21. 6.  Hodové oslavy Luková
20. 6. - 21. 6.   Výročí 70 let od založení SDH Luková

ČERVENEC
2. - 5. 7.  Stavba tábora v Nejdku (Junák)
5. 7. - 17. 7. Letní tábor Nejdek (Junák)
20. 7. - 24. 7. Příměstský tábor Indiánské léto (skautská klubovna v Brodku)

SRPEN 
29. 8.  Lukostřelecké odpoledne (Farnost)
ZÁŘÍ
12. 9.  Cyklovyjížďka Dolek
19. 9.  8. ročník „Kotlíkový guláš“ (Junák)
26. 9.     Po stopách J. A. Komenského - poznávací zájezd do Fulneku a ke skále Panny Marie v Klokočůvkách

ŘÍJEN
4. 10.  Drakiáda - Medvědáři
27. 10.  Lampionový průvod

LISTOPAD
27. 11.    Rozsvícení vánočního stromu Luková
 
PROSINEC
2. 12.  Rozsvícení vánočního stromu Brodek
20. 12.  Betlémské světlo (před kostelem) (Junák)
31. 12.  Silvestrovský výšlap – Medvědáři
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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.
Zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o.; www.obecni-noviny.cz.
Termín uzávěrky příštího zpravodaje je stanoven na 11. 12. 2019, číslo vydání 1/2020.
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.

10.3. 2020


