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Starostovo slovo 
Vážení čtenáři našeho zpravo-
daje,
tyto řádky píši v prvních záři-
jových dnech. V pondělí 3. září 
žáci naší základní školy odstar-
tovali nový školní rok 2018-
2019. Jejich nástup je vždy 
symbolickou tečkou za dvěma 
prázdninovými měsíci. Snad 
je každý prožil podle svých 
možností a využil krásného 
a teplého až tropického počasí. 
V sobotu 8. září uspořádalo Sdru-
žení obcí mikroregionu Dolek  
15. ročník vyjížďky na kole, kte-
ré se zúčastnilo 545 registrova-
ných účastníků.

Obec nicméně o prázdninách 
nezahálela. V ulici B. Němcové 
probíhá oprava kanalizace spo-
jená s obnovou místní komuni-
kace, chodníků a nového parko-
vacího stání u hřbitova.  Termín 
pro dokončení je podle smlouvy 
nejpozději do 31. října 2018. 
Oprava kanalizace byla podpo-
řena Olomouckým krajem část-
kou 466 tisíc. Celkové náklady 
jsou podle smluv o dílo a jejich 
dodatků schválených zastupitel-
stvem ve výši 5,8 milionu. Chtěl 
bych touto cestou požádat obča-
ny, kteří bydlí na ulici B. Něm-
cové, o součinnost a trpělivost 
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spojenou s omezením provozu 
na místní komunikaci a chodní-
ku. Věřte, že jakýkoli problém 
se dá vyřešit v klidu. 
Na domu služeb byla obměně-
na část oken a dveří a i kulturní 
dům v Lukové dostal nová okna 
z jižní strany. 
Na Majetínské ulici je v plném 
proudu oprava chodníků ve 
dvou úsecích s podporou IRO-
Pu prostřednictvím MAS Ha-
náckého království ve výši 650 
tisíc. Náklady podle uzavřené 
smlouvy o dílo jsou 1,4 milionu 

s termínem dokončení k 30. 10. 
2018.
Do konce letošního roku pro-
běhne oprava části místní ko-
munikace v Tovární ulici s pod-
porou Ministerstva pro místní 
rozvoje výši 400 tisíc a celko-
vými náklady 910 tisíc. Místo 
odpočinku pro děti s maminka-
mi a seniory na sídlišti Svobody 
bude zbudováno s celkovými 
náklady 250 tisíc. 
Letos nás, milí spoluobčané, 
čeká oslava stého výročí vzni-
ku republiky. Oslavy jsou plá-

novány na sobotu 27. 10. 2018 
a neděli 28. 10. 2018. S vlast-
ním programem budete v dosta-
tečném předstihu seznámeni na 
plakátech.

Přeji Vám příjemné babí léto 
a dovolte mi pozvat Vás ke ko-
munálním a senátním volbám 
5. a 6. října 2018.

Ing. Roman Zbožínek Výměna oken DS Brodek

Ul. B. Němcové Vodní nádrže na Tovární – velké sucho a tropické teplotyUl. Majetínská

Strom svobody
Vzkaz budoucím generacím  –  
přidáš se?
Volné sdružení Strom svobody 
dokončilo ve spolupráci s ve-
dením našeho městysu pro-
gram oslav stého výročí vzni-
ku Československé republiky. 
V sobotu 27. října uspořádáme 

lidovou slavnost a v jejím rám-
ci zasadíme na Masarykově 
náměstí strom. Bude to náš ná-
rodní strom – lípa. Aby se mohli 
všichni občané Brodku a Luko-
vé na výsadbě podílet, rozhodli 
jsme se uspořádat na zakoupení 
stromu finanční sbírku. Sbírku 
formálně zaštítí brodecká řím-
skokatolická farnost, která je 
členem volného sdružení Strom 
svobody, a která má ke sbírkám 
oprávnění. Podmínky finanční 
sbírky: 
Účel sbírky: výtěžek sbírky 
bude použit na zakoupení 1 ks 
sazenice lípy. Případný přebytek 
sbírky bude použit pro pomoc 
zdravotně či sociálně znevýhod-
něným dětem v Brodku u Pře-
rova, Lukové, a pokud se takto 
sbírka nevyčerpá, bude zbytek 
použit na pomoc znevýhodně-
ným dětem v širším okolí.

Zahájení sbírky: 20. 9. 2018
Ukončení sbírky: 15. 10. 2018
Dar bankovním převodem pro-
veďte na účet v ČSOB Poštovní 
spořitelna č. ú. 1057244/0300, 
variabilní symbol „100“. Do 
poznámky pro příjemce uveďte 
své jméno a příjmení. Na uve-
dené jméno vystavíme pamětní 
list, který dárcům předáme při 
slavnosti výsadby 27. 10. 2018.
Hotovostní dar můžete vložit 
do zapečetěné sbírkové kasič-
ky umístěné na obecním úřadě 
a v kostele v Brodku. Spolu 
s penězi vložte do kasičky i lís-
tek se jménem a příjmením, 
abychom vám mohli podobně 
jako u daru bankovním převo-
dem vystavit pamětní list.
Po ukončení sbírky budou ka-
sičky úředně rozpečetěny na 
obecním úřadě, peníze spočítány 
a vyhlášen výsledek sbírky. Zby-

lé náklady související s výsad-
bou stromu uhradí ze svého roz-
počtu náš městys. Seznam dárců 
bude v pamětní skříňce uložen 
ke kořenům stromu. Program 
oslav stého výročí vzniku Čes-
koslovenska se dozvíte z plakátů 
a na webových stránkách obce.
Strom není jen kus dřeva, halu-
zí, kořenů a listí. Strom je láska, 
štěstí i budoucnost. Láskou je 
proto, že zkrášluje kraj a je věč-
nou kolébkou nových a nových 
ptačích rodů. Štěstím je proto, 
že dává vůni květů a ozdravuje 
plíce. A budoucností je proto, 
že ač ho zasadíš ty, budou se 
z jeho krásy těšit další generace 
tvých potomků. Strom je vzkaz 
budoucím generacím, jací jsme 
byli.

Jaroslav Strejček,
volné sdružení Strom svobody

tel. 602 715 210
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Rámcový program oslav 100. výročí vzniku 
Československé republiky dne 27. 10. 2018

  9.30 - shromáždění účastníků slavnosti, promenádní hudba
10.00 - zahájení slavnosti 
          - bohatý kulturní program (MŠ, ZŠ, Sokolové, Divadelní soubor,  hasiči, skauti)
          - občerstvení, trikolóry, pamětní listy, upomínkové předměty, výroční perníčky
10.40 - výsadba stromu, požehnání stromu a národu
11.20 - slavnostní otevření výstavy v knihovně
18.00 - lampionový průvod
19.00 - ohňostroj
 
28. 10. od 14.00 - vzdělávací soutěž v ulicích Brodku o historii Brodku se zahájením ve   skautské klubovně
 
V programu ještě mohou nastat změny.

Novinky v základní škole:
Projekt - ZŠ_Brodek u Přerova  - 
inkluzivní projekt - 649 223,- Kč 
Ve školním roce 2016/2017 
a v roce 2017/2018 škola realizu-
je projekt  ZŠ_Brodek u Přerova. 
Tento projekt je zaměřen na jed-
nu z kombinací následujících té-
mat: osobnostně profesní rozvoj 
pedagogů, společné vzdělávání 
dětí a žáků, usnadnění přechodu 
dětí z mateřské školy do základ-
ní školy, podpora extrakurikulár-
ních aktivit, spolupráce s rodiči 
dětí a žáků. Projekt byl podpořen 
částkou 649 223,- Kč, ukončen 
bude 31.12.2018.

Nebojme se GDPR ve škole!
GDPR je nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v sou-
vislosti se zpracováním osob-
ních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů. 
Toto nařízení se používá od 25. 
května 2018. Školy vždy naklá-
daly s údaji o svých žácích, je-
jich zákonných zástupcích a za-
městnancích. Nemusíme se tedy 
této změny bát.
Co je osobní údaj? Jakákoliv 
informace o fyzické osobě, po-
dle které lze danou osobu přímo 
či nepřímo identifikovat (•jmé-
no, •pohlaví, •věk, •email, •te-
lefon, •adresa, •IP adresa, •foto-
grafie, •uživatelské jméno). 

Školy pracují s následujícími 
osobními údaji:
• osobní údaje dětí / žáků (včet-

ně různých speciálních vzdělá-
vacích potřeb = citlivé údaje)

• osobní údaje rodičů / zákon-
ných zástupců (včetně kon-
taktních údajů)

• osobní údaje zaměstnanců (včet-
ně různých údajů pro úřady – 
zdravotní pojišťovny, SZ apod.)

Orientační seznam častých 
situací nakládání s osobními 
údaji a způsob jejich řešení ve 
škole:
• vystavování výtvarných či ji-

ných bez uvedení jména dítěte/
žáka je bez problémů

• s uvedením jména pak na zá-
kladě souhlasu rodiče

• Fotky/videa dětí/žáků na webu 
či jinde pouze na základě sou-
hlasu rodiče

• Fotky/videa z veřejných akcí
• pokud se jedná o „zpravodaj-

ství“, pak je lze použít bez 
souhlasu

• pokud fotky z těchto akcí bu-
dou využity i jinak, pak už 
pouze na základě souhlasu 

Soutěže
Zveřejňování výsledků v soutě-
žích na základě souhlasů

Zápisy/přihlášky do ZŠ
Sbírat pouze zákonem určené úda-
je (nekopírovat si rodné listy či OP)

Údaje o zdravotní pojišťovně + 
údaje předávané zdravotní po-
jišťovně v případě úrazu
Oprávněný zájem – nezbytné pro 
ochranu životně důležitých zájmů 

Co když nebudeme vědět, jak 
správně postupovat? Nestreso-
vat se. Doposud vše fungovalo, 
bude to fungovat i nadále.
V případě jakýchkoliv nejasnos-
tí se můžete obrátit na pověřen-
ce pro ochranu osobních údajů 
– zásadně písemně/emailem:

Jméno pověřence naší školy: 
Veronika Šlechtová
Email: vslechtova@toppriority.cz
Telefon: 777 091 842

Škola má nová sociální zaří-
zení
Na II. stupni základní školy 
jsme o prázdninách vybudovali 
nová sociální zařízení pro dív-
ky i chlapce. Celková hodnota 
oprav je 720 000,- Kč
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Začátek školního roku v mateřské škole
Se začátkem nového školního 
roku jsme ve třech třídách naší 
mateřské školy zahájili práci 
podle školního vzdělávacího 
programu „Jen si děti všimněte, 
co je krásy na světě“. Malošci 
a středňáci přivítali nové kama-
rády. Hned na počátku září se ve 

třídách nejmladších a nejstar-
ších dětí uskutečnily informační 
schůzky s rodiči. Předškoláci už 
stihli vyrazit na ukázku práce 
s dravými ptáky.
Během uplynulých letních 
prázdnin doznala výrazné změ-
ny k lepšímu polovina sociál-

ního zařízení. Rekonstrukce 
dětských záchodů již byla ne-
vyhnutelná. Stejně jako v před-
chozích dvou letech čerpáme 
i nyní finanční prostředky z ev-
ropských fondů, takzvaných ša-
blon, na posílení personálního 
obsazení a na další vzdělává-

ní pedagogických pracovníků 
v rámci projektu „Školka pro 
radost a pro život“. 
V tomto čase se už moc těšíme 
na aktivity související s babím 
létem a nastávajícím podzimem.

Mgr. Jiří Filipi Th.D.

Masarykova knihovna
V budově naší knihovny se 
v letošním roce připravovala 
náročná rekonstrukce podlahy 
v přízemí veřejné půjčovny, kte-
rá je přístupna čtenářům a všem 
ostatním uživatelům. 
To znamenalo ukončit dočasně 
veřejný přístup do knihovny, vy-
stěhovat veškerý knihovní fond 
včetně regálů a začít s rekonstruk-
cí. Po vystěhování půjčovny a od-
krytí pokládky lina nás čekalo 
nemilé překvapení v podobě vlh-
kého zdiva. Následovala injektáž 

a podřezání budovy v celém pří-
zemí. Nabalovaly se další práce 
a opravy v podobě přívodu vody 
a nové kompletní elektroinstala-
ce. Termíny prací řemeslnických 
firem se bohužel prodlužovaly 
a nastal časový posun finále.
Nicméně s opravami interiéru 
budovy se dospělo ke zdárnému 
konci. Ještě nás čeká výměna 
vstupních dveří a v listopadu 
nová fasáda. 
Děkuji zřizovateli a zastu-
pitelstvu městyse Brodek 

u Přerova za to, že se uvolnily 
finanční prostředky na opra-
vu knihovny. Budova si to už 
zasloužila. 
Velké poděkování patří Sboru 
dobrovolných hasičů z Brod-
ku. Členové sboru vystěhovali 
a zpětně nastěhovali veškerý 
knihovní fond včetně regálů. 
Jejich vstřícné pomoci si ne-
smírně vážím. Byla to opravdo-
vá dřina.
Děkuji otci Tomášovi, že nám 
během oprav poskytl azyl pro 

dočasné umístění knihovního 
fondu na místní faře. 

PROVOZ KNihOVNy 
BuDe ZaháJeN  

V PONDělí 1. říJNa 2018.  

Na čtenáře a všechny ostatní 
uživatele se už moc těšíme. 
    
 Mgr. Věra Hrabalová

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

Začátkem prázdnin opět vyvr-
cholilo naše minimálně půlroční 
snažení a další legendární tábor 
v Nejdku mohl začít. Příprava 
tábořiště a technické zabezpeče-
ní tábora je náročný proces. Nej-
prve nastoupí traktor se sekač-

kou z Luhy Jindřichov a poseče 
louku nahrubo, poté nastoupí 
četa obecních zaměstnanců 
z Brodku u Přerova a z louky 
v lese se snaží udělat fotbalový 
pažit, což je nemožné, ale třeba 
toho jednou docílíme. V týdnu 

před táborem se v Brodku nalo-
ží několik aut materiálem, který 
je v průběhu roku uskladněný 
v klubovně, a vše se převeze do 
tábora. Následuje velký nákup 
potravin v Makru a opět přesun 
na tábor. O víkendu se sejde 

parta vedoucích, rodičů a dal-
ších nadšenců a bez ohledu na 
počasí musí postavit 44 stanů 
s podsadou a zprovoznit všech-
ny budovy v tábořišti. Tyto pří-
pravy končí v neděli dopoledne 
naprostým vyčerpáním všech 
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včetně vedoucích. Do příjezdu 
dětí zbývá pár desítek minut, tak 
ještě rychle doladíme zahajovací 
program, začíná se vařit první 
jídlo pro 100 lidí a ačkoliv by-
chom si přáli ještě jeden den na 
regeneraci, tak všichni víme, že 
se dalších 14 dní nikdo nezasta-
ví. S příjezdem prvních dětí s je-
jich radostí, že jsou opět Nejd-
ku, a s asi milonem dotazů, jaký 
bude letos program, ze všech 
únava vyprchá.  Nabiti energií 
dětí začínáme žít táborový život 
mimo běžnou realitu. Všem ex-
terním spolupracovníkům a po-
mocníkům děkujeme za jejich 
pomoc, protože vlastními silami 
bychom vše v žádném případě 
nezvládli.
Tábor s názvem Survivor (kdo 
přežije) byl programově  moti-
vovaný americkou reality show, 
ve které se soutěžící, rozdělení 
do kmenů, snaží přežít v příro-
dě. Stejně jako v reality show se 
bojovalo o imunitu a probíhaly 
kmenové rady. Vítězem celo-
táborové hry byl jeden kmen, 
ale z pohledu vedoucích vyhráli 
vlastně všichni, protože přežili 
bez žádných váznějších zranění.
   Velký úspěch měl letos poprvé 
zorganizovaný příměstský tábor 
Indiánské léto. Více jak 30 dětí  

ve věku od 5 do 10 let se pod 
vedním 4 vedoucích scházelo 
od pondělí do pátku v klubovně 
v Brodku u Přerova. Na progra-
mu byla spousta her, rukodělky 
a výlety ke koním, na kole, na 
koupaliště v Majetíně nebo do 
ZOO na Kopečku. Děkujeme 
všem sponzorům a pomocníkům.
Po celou dobu prázdnin jsme 
pronajímali táborovou základnu 
v Nejdku dalším organizacím 
a proběhly tam celkem 4 turnu-
sy po 14 dnech. Poslední víkend 
se musí celý tábor zbourat, za-
zimovat a částečně opět převézt 
do Brodku.
Letos jsme se už potřetí zapojili 
do soutěže ČT Déčko Sežeňte 
ovečky. Keška byla uložená 
v Kleštínku a v průběhu prázd-
nin ji našlo 1 500 dětí s rodi-
či. Podle vzkazů zanechaných 
v krabičce s kódem se dalo zjis-
tit, že soutěžící jezdili z celé re-
publiky.
V září se nám povedlo dokon-
čit práce na workoutovém hřišti 
a zprovoznili jsme dětské hři-
ště s průlezkami a houpačkou 
v areálu skautské klubovny 
v Brodku u Přerova. V sobotu 
15. 9. proběhla soutěž ve vaření 
kotlíkových gulášů. Zároveň se 
otevřelo dětské hřiště a usku-

tečnila se ukázka cvičení na 
workoutové sestavě. V soutěži 
o nejlepší guláš se utkalo 11 
týmů a jejich výkon hodnotila 
porota. Počasí bylo nádherné 
a přilákalo spoustu lidí. Provoz 

hřiště a otevření pro veřejnost je 
zatím v jednání.
Schůzky dětí probíhají každou 
středu a pátek.

Pavlína Procházková
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Mažoretky GiNa jsou mistryněmi ČR 
i mistryněmi světa

Sotva jim koncem srpna skon-
čila soutěžní sezona 2018, tak 
hned od září se mažoretky GINA 
Brodek u Přerova opět vrhají do 
celoročního maratonu příprav na 
soutěžní sezonu nadcházející. 
A rozhodně mají velkou moti-
vaci k tréninku, letos se jim totiž 
podařilo skvěle bodovat jak na 
mistrovství ČR, tak i na mist-
rovství světa, a to ve všech vě-
kových kategoriích. Holky tedy 
rozhodně budou chtít tyto úspě-
chy minimálně obhájit.
Každý rok začínají od září při-
pravovat trenérky pro svá druž-
stva nové soutěžní choreografie, 
na kterých se celý rok pilně pra-
cuje. Dívky z Mažoretek GINA 
tráví v tělocvičně spoustu ho-
din týdně, aby se mohly držet 
mezi světovou špičkou. Kromě 
nácviku choreografií absolvují 
spoustu soustředění, seminářů 
na práci s hůlkou, mají lekce 
baletu a gymnastiky, aby měly 
co nejlepší pohybovou průpra-
vu – zkrátka je za tím mnoho 
tvrdé práce. První půlrok je čis-

tě tréninkový a vzdělávací a od 
ledna se děvčata začínají účast-
nit nepostupových soutěží, na 
kterých si už „oťukávají“ nové 
sestavy do ostrých postupových 

soutěží. Mažoretkám GINA 
se letos na těchto nepostupo-
vých soutěžích, které se konají 
zhruba od ledna do března, po-
dařilo získat spoustu skvělých 

umístění a jsou tak připravené 
bojovat a navazovat na úspě-
chy minulých sezón. V dubnu 
2018 vstoupily do kvalifikač-
ního kola MČR s více než 20 
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choreografiemi. Velké formace 
kadetek, juniorek i seniorek se 
kvalifikovaly na MČR z 1. mís-
ta a z velké většiny medailo-
vých umístění se kvalifikovaly 
i sóloformace všech věkových 
kategorií. Mistrovství ČR se 
konalo v květnu v Karviné, kde 
se Mažoretky GINA postavily 
více než 106 skupinám a 315 
sóloformacím z ostatních měst 
ČR. Našim velkým formacím 
se dařilo naprosto výborně 
a všechny si ve svých katego-
riích vybojovaly titul. Naše 
nejmladší kadetky pod trenér-
ským vedením Martiny Jake-
šové a Dominiky Tkadlecové 
letos tančily pódiovou sestavu 
na téma „Space Jam“ a pocho-
dové defilé „Tell it to my heart“ 

a vybojovaly stříbrné medaile 
a titul I. vicemistryně ČR. Pro-
střední juniorky trenérek Kláry 
Mazalové a Moniky Gábové 
se svým pochodovým defilé 
„Irsko“ za sebou nechaly celý 
zbytek startovního pole a staly 
se mistryněmi ČR. A naše nej-
starší seniorky trenérky Jany 
Hebelkové s pódiovou sestavou 
„Bondgirls“ si vytančily také 
stříbro a titul I. vicemistryně 
ČR. Všechny velké formace si 
tedy zajistily postup na srpnové 
mistrovství světa. K nim se ješ-
tě přidaly další skvělé sólofor-
mace a dohromady si vybojova-
ly postup s 13ti choreografiemi.
Prázdniny se tedy opět nesly 
v tréninkovém duchu, proto-
že děvčata chtěla svou skvělou 

letošní formu zúročit i na mist-
rovství světa – 20. srpna odjela 
GINA výprava na týden do Pra-
hy, která mistrovství světa hos-
tila, aby se postavila dalším 16ti 
státům. Ve skupinových choreo-
grafiích opět potvrdily svoji do-
minanci a opět se jim ve všech 
kategoriích podařilo stanout na 
stupních vítězů. Kadetky se sta-
ly mistryněmi světa, juniorky II. 
vicemistryněmi světa a seniorky 
I. vicemistryněmi světa. Každá 
naše mažoretka si tak na krku 
odvážela medaili z mistrovství 
světa -  a to je pro tým historic-
ký úspěch. Pozadu nezůstaly ani 
sóloformace, které ještě přidaly 
další tituly II. vicemistryň světa 
v kategorii kadetky trio baton 
a kadetky minimix, ostatním 

sóloformacím se vedlo neméně 
skvěle a ve světové konkurenci 
si vybojovaly – sólo kadet Taťá-
na Hluší 10. místo, sólo junior 
Kamila Křepelková 17. místo, 
sólo senior Natálie Macháčko-
vá 10. místo, duo mix junior 4. 
místo, duo pom senior 10. mís-
to a dvě seniorské miniformace 
baton 5. a 7. místo. Domů do 
Brodku u Přerova tedy přivez-
ly celkem 5 sad cenných kovů 
z mistrovství světa, které byly  
krásnou odměnou za celoroční 
práci.
Mažoretkám i trenérkám 
z GINA týmu děkujeme za 
skvělou reprezentaci a přejeme 
jim, aby i nová sezóna byla ne-
méně úspěšná. 

Rodiče Mažoretek GINA, o.s.

Kam se chystají brodečtí senioři v roce 2019?
Klub seniorů i v tomto roce 
úspěšně pokračuje v činnosti 
a již s předstihem plánuje pro-
gram na příští rok. Členové pro-
jevili přání navštívit Vídeň.
V úterý 14. 5. 2019 tedy plánu-
jeme zájezd do Vídně s průvod-
cem.  Jeho cílem bude připome-
nout si nejznámější místa kdysi 

hlavního města monarchie, na-
hlédnout do naší společné histo-
rie. Prohlédneme si nejznámější 
památky, projdeme si některé 
parky a zahrady, můžeme ochut-
nat pravou vídeňskou kávu 
a slavné moučníky. Tento zájezd 
bude patřit k fyzicky náročněj-
ším a bude potřeba minimálně 

10 eur na drobnou útratu. V pří-
padě zájmu o návštěvu zámku 
nebo muzeí je předpokládaná 
cena přibližně 20 eur. 
Druhým plánovaným zájezdem 
je návštěva ZOO ve Dvoře Krá-
lové – 10. 9. 2019.
U každého zájezdu počítáme 
s částkou na dopravu do 500,- 

Kč. Cena bude upřesněna dle 
poskytnuté dotace.
O dalších aktivitách budou čle-
nové informováni na posledním 
letošním setkání, na které již 
s předstihem zveme všechny  
20. 11. 2018 ve 14.00 hodin.

Za Klub seniorů   
Eva Sopčáková,jednatelka
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historie brodeckého cukrovaru
Vážení čtenáři Brodeckého 
zpravodaje, v březnu tohoto 
roku jsme byli svědky ukončení 
rozsáhlé demolice našeho 
brodeckého cukrovaru. Rád 
bych se proto v tomto článku 
věnoval jeho historii. Kvůli fi-
nančnímu zatížení, které je spo-
jeno s vydáváním zpravodaje, 
jsem byl nucen článek zkrátit. 
Celou verzi článku si budete 
moci přečíst na výstavě k 100. 
výročí založení republiky v sále 
Masarykovy knihovny v Brod-
ku. Děkuji vám za pochopení.
Brodecký cukrovar byl založen 
v roce 1881 jakožto akciový 
rolnický cukrovar a o tři roky 
později byla v Brodku založena 
i sladovna.1 
Impulsem k založení místního 
cukrovaru bylo zřejmě nákladné 
a zdlouhavé vyvážení řepy do 
vzdálených cukrovarů v okolí, 
vyústění průmyslové revoluce  
19. století a také dobová at-
mosféra, kdy brodečtí chtěli 
svážet řepu do svého (rozuměj 
českého) cukrovaru, a ne do 
okolních cukrovarů, které byly 
v německých rukou2. Myšlenka 
na postavení vlastního svépo-
mocného cukrovaru se objevila 
již v roce 1876, avšak ke stavbě 
nedošlo kvůli špatným hospo-
dářským poměrům.3

Hlavní zásluhu na založení bro-
deckého cukrovaru měl Josef 
Dočkal z Brodku, kolem které-
ho se utvořila skupina rolníků, 
kteří se sešli 21. dubna 1879 
na ustavující schůzi, kde o pro-
spěšnosti cukrovaru promluvil J. 
B. Uhlíř, ředitel zemské hospo-
dářské školy v Přerově. 
Stanovy zamýšleného „Rol-
nického cukrovaru akciového 
v Brodku“ schválilo Vídeňské 
ministerstvo vnitra 21. února 
1880. Akciový kapitál činil 300 

1   Srov. VAŇÁK, Bohumil (ed.): 
Sto let výroby bílého zlata v Brodku 
u Přerova 1881-1981: jubilejní vý-
roční zpráva (dále jen Sto let výroby). 
Brodek u Přerova: Severomoravské 
cukrovary 1981. s. 9.
2   Srov. VAŇÁK, Bohumil (ed.): 
Sto let výroby. s. 8.
3   Srov. PTÁČEK, Bohumír: Z minulosti 
Brodku u Přerova (dále jen Z minulosti 
Brodku). In: KOVAŘÍK, Jan (ed.): Přerov, 
Přerovsko – Kojetínsko. Národohospodář-
ská propagace ČSR. Brno 1933. s. 219.

zl. rozložených na 1500 akcií 
po 200 zl. Ten však zprvu nebyl 
naplněn, neboť bylo upsáno jen 
870 akcií. Napodruhé se však 
již podařilo sehnat dostatečný 
počet akcionářů, kteří zakoupili 
nadpoloviční počet akcií.
Následně dne 31. března 1881 
byla svolána ustavující valná 
hromada a předsedou nové spo-
lečnosti byl zvolen rolník a mly-
nář František Ambros z Tovačo-
va, místopředsedou rolník Jan 
Brázda z Brodku a dalšími členy 
JUC. František Šromota, Čeněk 
Beňa, Antonín Zapletal, Josef 
Koutný a Alois Navrátil. 4

Stavbu cukrovaru provedla praž-
ská firma Václava Nekvasila, 
strojní zařízení dodala Českomo-
ravská strojírna v Praze. Celkové 
náklady představovaly 517 866 
zl. 8 kr., z toho strojní zařízení 
stálo 234 409 zl. 6 kr. Do zdi 
u vchodu do továrny byl na pa-
mátku zasazen pamětní kámen 
s nápisem „Vlastní silou“. První 
cukerná kampaň byla započa-
ta 27. listopadu 1881 a zpracova-
lo se denně 2 480 q řepy.5 
Brodecký cukrovar se ze začát-
ku potýkal s finančními problé-
my, avšak díky obětavosti funk-
cionářů závodu, kteří zastavili 
i vlastní majetek, byl cukrovar 
zachován a roku 1931 byla ko-
nána jubilejní valná hromada 
na počest padesátiletého trvání 
cukrovaru.6

Cukrovar byl také pro obec no-
sitelem modernity. V říjnu roku 
1892 vedení cukrovaru darova-
lo obci čtyři lucerny k nočnímu 
svícení.7

V dobách vypuknutí první svě-
tové války se zpracovalo den-
ně již 5 500 q řepy. Postupný-
mi rekonstrukcemi se zvýšila 
denní produkce až na 12 000 q 
řepy a cukrovar se tím pádem 
stal velkozávodem. Na těžkou 
dobu světové hospodářské kri-
ze ve 30. letech 20. století byl 

4   Srov. PTÁČEK, Bohumír: Z mi-
nulosti Brodku. s. 219.
5   Srov. PTÁČEK, Bohumír: Z mi-
nulosti Brodku. s. 219.
6   Srov. PTÁČEK, Bohumír: Z mi-
nulosti Brodku. s. 219.
7   Srov. LAPÁČEK, Jiří (ed.): 

Brodek u Přerova. s. 62.

cukrovar naštěstí připraven.8  
V podniku v této době mělo stá-
lé zaměstnání 10 úředníku a 80 
dělníků, během kampaně tu pra-
covalo dalších 400 brigádníků.
V roce 1935 započala v areálu 
cukrovaru stavba rafinerie cukru 
spolu s komínem vysokým 81 
metrů. Do provozu byla uvede-
na v roce 1937. 9

Během druhé světové války po-
sloužil brodecký cukrovar jako 
úkryt před nacisty pro sestřele-
ného amerického pilota Frederi-
ca W. Hughese10. 

Po druhé světové válce se 
brodecký cukrovar vymanil 
z poválečných problémů ve 
srovnání s ostatními místními 
průmyslovými podniky 
nejrychleji. V roce 1947 byla 
postavena sušárna brambor 
a rok předtím byl do správy 
8   Srov. Tamtéž.
9   Srov. VAŇÁK, Bohumil (ed.): 
Sto let výroby. s. 125.
10   Více k tématu v článku: „Jako 
boj vyvržených satanů s anděly vy-
hlížela tato letecká bitva“ (Brodecký 
zpravodaj, 1994, č. 2, s.1).

cukrovaru převzat objekt 
vápenky Čeňka Horáka.11 Od 
8. června 1948 byl cukrovar 
a rafinerie cukru Brodek samo-
statným národním podnikem; 
1. května 1957 se stal součás-
tí n. p. Kojetínské cukrovary, 
v roce 1957 zařazen do n. p. 
Olomoucké cukrovary, které 
v roce 1960 změnily název na 
Severomoravské cukrovary n. 
p. Nyní již znárodněný cukrovar 
pokračoval v modernizaci 
provozů, směřující ke zvýšení 
kapacity výroby. Brodecký cuk-

rovar byl již tak veliký, že ve 
své jubilejní kampani zpracoval 
přes milion metráků řepy a vy-
robil 106 400 q rafinovaného 
cukru, z toho polovinu na ex-
port.
Roku 1958 započalo budování 
systému pro čištění odpadních 
vod, ty však byly v roce 1988 
nahrazeny novou biologickou 
čističkou. Cukrovar nechal 
postavit v roce 1972 deset ro-

11   Srov. LAPÁČEK, Jiří (ed.): 
Brodek u Přerova. s. 100.
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dinných domů pro své stálé za-
městnance v Tovární čtvrti, po 
pravé straně silnice k Citovu.12 
Pro kampaňové pracovníky byla 
v roce 1979 dokončena troj-
podlažní ubytovna v sousedství 
cukrovarských rybníků.13

V letech 1989 – 1992 byl bro-
decký cukrovar součástí státního 
podniku Cukrovary Olomouc. 
Od 7. května 1992 do konce 
roku 2000 byl samostatnou ak-
ciovou společností Cukrovar 
Brodek u Přerova, která zanik-
la sloučením (bez likvidace) 
s firmou Cukrovar Kojetín, a. s. 
Cukerná kampaň z roku 1997, 
v pořadí 116., byla kampaní 
poslední.  Výrobu cukru ukon-

12   Srov. LAPÁČEK, Jiří (ed.): 
Brodek u Přerova. s. 104.
13   Srov. LAPÁČEK, Jiří (ed.): 
Brodek u Přerova. s. 105.

čil její tehdejší vlastník – fran-
couzská společnost Eastern Su-
gar. V objektu zůstal zachován 
provoz balírny cukru, kde bylo 
zaměstnáno 15 osob. V roce 
2002 byl provoz úplně ukončen. 
Demolice areálu cukrovaru byla 
započata v roce 2017 a skončila 
v březnu 2018 strhnutím jed-
noho ze dvou komínů. Nutno 
podotknout, že bohužel toho 
cennějšího, neboť se jednalo 
o menší ze dvou komínů, který 
měřil 57 m a byl považován za 
jeden z nejstarších na Moravě, 
neboť byl nejspíš postaven na 
počátku společně se samotnou 
továrnou. Je velkou škodou, že 
městys nedostal šanci této před-
nosti využít.
 

Bc. Dominik Vondrák
historik Fotografie poskytnuty SoKa Přerov.

Farní lukostřelba se stává tradicí
Poslední sobotní srpnové od-
poledne v Brodku opět po roce 
patřilo lukostřelbě. Početní zá-
jemci z řad dětí i dospělých si 
užívali zásahy do terčů z pro-
fesionálního luku. Pro všech-
ny byla připravena odměna 
ve formě domácího perníku. 
Závěrečná soutěž o ceny, které 
věnoval pan starosta, pobavila 
úctyhodný zástup střelců, i když 
výhru si pochopitelně odnesli 
jen někteří. V průběhu odpole-
dne, jehož obliba se potvrdila 
navzdory bohaté prázdninové 
konkurenci souběžných akcí, 
mělo svůj prostor k prezenta-
ci činnosti sdružení MAS Ha-

nácké Království. Z pohledu 
faráře vidím významný bonus 
lukostřeleckého dne v příkladné 
spolupráci mnoha lidí i různých 
subjektů společenského života, 
kteří se na zajištění akce podí-
leli. Poděkování farnosti míří 
v tomto smyslu zejména do-
mácímu skautskému středisku, 
ochotnickému divadlu Brodek, 
dobrovolným hasičům z Ro-
kytnice, brodecké knihovně, 
zemědělskému družstvu a úřa-
du našeho městyse. Velmi nás 
potěšil zájem místních obyva-
tel – zvláště těch, se kterými se 
neznáme z kostela, ale rádi jsme 
přivítali i přespolní návštěvníky 

a „kamarády našich kamarádů“. 
Farnost Brodek je totiž nedílnou 
součástí širšího společenství 
církve. Všichni jsme si v přá-

telské atmosféře pochutnali 
na grilovaném mase, sladkých 
i slaných dobrotách, které nám 
připravily šikovné maminky, 
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babičky a tety, čepovaném pivu 
i kofole. Vše za velmi přízni-
vou cenu. Přítomné návštěvníky 
z Přerova zaujal rodinný charak-
ter akce dokreslený stolkem na 
samoobslužnou přípravu nápojů 
(káva, čaj). Nepřehlédnutelnou 
součástí lukostřelby bývá také 
herní program pro děti, kterým 
se po celou dobu obětavě věno-
vali mladí vedoucí z tzv. farního 
klubu. Tento klub právě zaha-
juje další ročník své pravidelné 
činnosti na brodecké faře (21. 
9.). Řada místních dětí si už prý 
bez něho nedovede představit 
svůj páteční podvečer. Máte-li 
zájem, poptejte se na bližší in-
formace některého z vedoucích 
- Anežky Brhlíkové, Honzy Vy-

strčila, Lidušky Binderové nebo 
Honzy Kvapila. Stejně jako 
lukostřelba, ani farní klub není 
„uzavřená společnost“. Vřelé 

poděkování vyslovuji nakonec 
samotným hostům, pro které to 
vlastně všechno děláme. Dá-li 
Pán, tak za rok ve stejnou dobu 

a na stejném místě vás budeme 
čekat zase.   

P. Tomáš Klíč, 
farář

Report z Pirátské Tvrze
Hned na úvod je potřeba zmínit, 
že nás na začátku října čekají 
komunální volby. Piráti sestavi-
li kandidátky jak v Brodku, tak 
v sousedním Majetíně. I to do-
kazuje, že za námi stojí mnoho 
aktivních lidí, kteří chtějí nějak 
pozitivně přispět k vývoji v na-
šich obcích. 
V Majetíně je jedničkou dosa-
vadní zastupitel a člen repub-
likového výboru Pirátů Martin 
Šmída a dvojkou je Pavla Stu-
dená. V Brodku u Přerova je líd-
rem pirátský krajský místopřed-
seda Radek Vojtek následován 
vedoucí skautského střediska 
Pavlínou Procházkovou. 
Záda jim pak kryjí další osob-
nosti ze zmíněných obcí, a to 
různých profesí, pohlaví a růz-
ného věku. 
Naše motivace jsou veskrze po-
zitivní a myslíme, že můžeme 
přinést čerstvý vítr do plachet. 
Máme ideály, máme nápady 
a máme energii je prosadit. 
Všichni občané dostanou zavčas 
do svých schránek náš program, 
aby předem věděli, co chce-
me prosazovat a jak se budeme 
v zastupitelstvu chovat. Rádi 
bychom uvedli v život nějaké 
změny, počínaje tím, že budou 
přehledné a aktuální webové 
stránky městyse, transparentní 

účet, vybudování nových par-
kovacích míst, podpora rozvoje 
nových zástaveb a stavebních 
míst, zkvalitnění kulturního vy-
žití, apod.
Ostatně za nás a naše ideje mlu-
ví především naše činy.
Pirátská Tvrz, jakožto sdružení 
(nejen) mladých a aktivních lidí, 
nelenila ani toto léto. Například 
jsme podpořili regionální hu-
dební festivaly.
Prvním v řadě byl červnový 
OAK fest, kde jsme zřídili i pi-
rátský stánek a po celou dobu 
festivalu jsme zaznamenávali 
kladné reakce. Celý festival měl 
vysokou úroveň. I pro občany 
z našich obcí je areál u splavu 
v Bolelouci „co by kamenem 
dohodil“, a tak doufáme, že se 
za rok dočkáme dalšího ročníku.
Další podpořenou akcí je pak 
Babí léto v Kokorách, které se 
uskutečnilo v sobotu 8. září. Je 
to další z venkovských festiva-
lů, který přináší festivalové zá-
žitky lidem takřka až ,,pod nos“. 
Chceme pro lidi rozmanitou 
kulturu všech stylů a žánrů, aby 
si každý mohl najít to svoje.
Kromě festivalů jsme pořádali 
i různé turnaje, například pirát-
ský turnaj v tenisové čtyřhře. 
Zúčastnilo se jej 8 družstev.
Pirátská Tvrz také zaštiťuje po-

kerové turnaje. Několikrát do 
roka se sejde okolo 15 lidí, aby 
se utkali v karetní dovednostní 
hře Poker Texas Hold´em. Sta-
lo se tak i 13. července v Ma-
jetíně. Vítěz si odnesl diplom, 
nejedná se tedy o žádný hazard. 
Podzimní turnaj pak plánujeme 
na konec září.
 
Výjimečné postavení v našich 
aktivitách má domácí festival 
KYTARY IN MAJETIN, jehož 
11. ročník se uskutečnil v so-
botu 25. srpna. Ač letos nebyl 
festival dvoudenní, opět byl 
poměrně organizačně náročný. 
Hned od rána probíhal pirátský 
nohejbalový turnaj amatérských 
tříčlenných družstev, těch se na-
konec přihlásilo 9. Trochu nás 
strašilo počasí, ale nakonec byly 
podmínky pro tento sport ideál-
ní. Celodenní turnaj končil po 
šesté hodině v podvečer.
 
Po závěrečném ceremoniálu 
byla sportovní část dne vystří-
dána tou hudební. Na hlavním 
pódiu se představila kapela 
Millenium X z Přerova. Po ní 
předvedla svůj beatbox MC 
Mou z Olomouce. Následovalo 
vystoupení hlavní hvězdy veče-
ra, a to vsetínské ska-punkové 
legendy Vysoké Napětí, jejichž 

mix řízných kytar a dechových 
nástrojů roztančil publikum. 
Mezitím se na druhé stage na-
chystal mladý rapper Naplutu, 
který rozšířil návštěvníkům ob-
zory o další hudební styly. Na 
hlavním pódiu pak odehráli svůj 
koncert domácí Session, který 
byl premiérový v nové sestavě. 
Dlouholetá tříčlenná kapela je 
nyní posílena o druhého basáka 
a hraje tak ve čtyřech. Reakce 
diváků byly skvělé. Jako posled-
ní vystupující interpret toho ve-
čera byl opět na druhé stage DJ 
Marthy, který zajistil taneční ve-
čírek až do druhé hodiny ranní.
 
Všechny tyto akce proběhly za 
podpory České pirátské strany 
a za aktivního přispění členů 
a příznivců místního sdružení 
Pirátská Tvrz.  
Záleží nám na tom, aby se nám 
tu všem žilo dobře a byly růz-
né možnosti vyžití pro všechny 
generace. Sami se o to dobro-
volnicky snažíme již několik 
let a budeme v tom rádi pokra-
čovat. Sdílíme snahy o moderní 
Brodek.
 

Radek Vojtek,
krajský místopředseda Pirátů,

místopředseda MS Pirátská Tvrz 
a kolektiv MS Pirátská Tvrz 
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PDhT luková
Vážení fanoušci, sportovní přá-
telé,
dovolte mi se na prahu nové fot-
balové sezony ohlédnout za tou 
nedávnou uplynulou.
Zakončili jsme ji na krásném 
2. místě 3. ligy přerovské malé 
kopané (PLMK), a tím pádem 
jsme si  vybojovali postup do 2. 
nejvyšší ligy PLMK.  
Po celou minulou sezonu jsme 
se pohybovali v horním patře ta-
bulky, kdy jsme průběžně nebyli 
hůře jak na 5. místě. Podzimní 
část jsme uzavřeli se ztrátou 6 
bodů na postupová místa. 
Na jaře jsme zařadili ještě vyšší 
rychlostní stupeň. Kromě zápa-
su s pozdějším celkovým vítě-

zem 
3. PLMK jsme ve všech zápa-
sech bodovali a smazali tak zmi-
ňovanou ztrátu. Přeskočili jsme 
všechny ostatní konkurenty na 
druhé postupové místo a mohli 
se tak radovat z postupu o patro 
výše. 
Naše celková bilance byla 64 
vstřelených branek proti 45 ob-
drženým, se ziskem 51 bodů, 
a to ve 25 zápasech. Naše obra-
na se stala druhou nejméně pro-
stupnou v celé lize. Nejen proto 
bych chtěl ještě jednou podě-
kovat celému týmu, všem spo-
luhráčům a taktéž v neposlední 
řadě našim fanouškům. Vzorně 
jsme táhli za jeden provaz po ce-

lou sezonu a s úspěchem zvládli 
její průběh až k odměně v podo-
bě postupu do 2. PLMK. 

Aktuálně jsme již rozehráli od 
konce srpna fotbalová klání ve 
2. PLMK, a to s těmito výsled-
ky:
FC Barrsa 2:2 PDHT Luková
PDHT Luková 3:0 Komando 
Osek
další zápasy viz. Rozpis podzim 
2018
Zveme tímto všechny fanoušky 
a příznivce týmu na naše domá-
cí zápasy, které hrajeme v nedě-
li v 9:30 hod. na našem domá-
cím hřišti v Lukové.
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
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Co (ne)patří do zpravodaje?
Vážení čtenáři,
v minulém čísle Brodeckého 
zpravodaje (2/2018) jsem byl 
panem Bohuslavem Maloškem 
upozorněn, že si pletu místní 
zpravodaj se stranickými no-
vinami, hraji si na politologa 
a jsem autorem štvavých člán-
ků. Omlouvám se, ale tuto ho-
zenou rukavici nemůžu nechat 
jen tak ležet, a proto si dovolím 
reagovat. Zcela souhlasím s pa-
nem Maloškem, když mluví 
o celkovém zlepšení Brodec-
kého zpravodaje, jak po vzhle-
dové, tak po obsahové stránce. 
Musím se však silně ohradit, 
co se týče jeho kritiky a nevole 
na adresu mých článků a jejich 
výskyt v Brodeckém zpravodaji. 
Pokud byl čtenář pečlivý a dal si 
záležet, zjistil by, že jsem se ve 
svých článcích snažil být kon-

struktivní a nenadržoval jsem 
žádné straně. Natož abych uvá-
děl, se kterou politickou stranou 
sympatizuji, a tím pádem za ní 
agitoval. To jsem si přímo ově-
řil po zveřejnění svého prvního 
článku, kdy se mě mí známí 
ptali, koho tedy volím. Kritický 
jsem byl v tom smyslu, že tou-
žím po nápravě a nelíbí se mi 
aktuální stav věcí. Příští rok to 
bude 30 let, co žijeme svobod-
ně a vychutnáváme si výdobyt-
ky sametové revoluce, což je 
i svoboda myšlení a názorů. Ve 
svém článku „Občan z Lukové“ 
pan Malošek žádá zastupitelstvo 
a Radu městyse Brodku u Přero-
va, aby nepovolily soupeření po-
litických subjektů na stránkách 
Zpravodaje, avšak co si pan 
Malošek neuvědomuje, je to, že 
tím pádem by redakce nemohla 

otisknout ani jeho článek, v tom 
smyslu, že se vymezuje k mým 
článkům, ani články z Pirátské 
tvrze již mnohokráte v minulos-
ti publikované, které jsou svým 
obsahem agitační, politicky za-
měřené a mají ve svém názvu 
jméno politické strany! Otázku, 
zda se jakkoliv politicky moti-
vované články mají objevovat 
v Brodeckém zpravodaji, bych 
ponechal vzhledem k současné 
praxi otevřenou, vždyť i např. 
výčet úspěšně dokončených 
projektů současného zastupi-
telstva v obci může být brán 
v předvolebním období jako po-
litická agitace.
Závěrem bych chtěl čtenáře, 
i pana Maloška, ujistit, že jsem 
opravdu vystudovaným histo-
rikem. Bakalářský titul z dvou-
oboru Archeologie – Historie 

jsem získal na FF UP v Olo-
mouci, kde pokračuji ve studiu 
oboru Historie v navazujícím 
magisterském studiu. O politic-
ké dění v naší zemi se zajímám 
dlouhodobě. V rámci bakalář-
ského studia jsem jeden semestr, 
z vlastního zájmu, navštěvoval 
přednášky z politologie, kde 
figurovaly největší olomoucké 
persony z oboru, které vyučují 
na Filozofické fakultě Univerzi-
ty Palackého v Olomouci, a kte-
ré můžete znát např. z vysílání 
České televize či z jejich pub-
likační činnosti v Regionálním 
deníku. Jedná se o doc. Mgr. 
Pavla Šaradína, Ph.D. a doc. 
PhDr. Tomáše Lebedu, Ph.D.

Bc. Dominik Vondrák 
historik

Tímto Vás zveme do zavedeného KADEŘNICTVÍ 
v Brodku u Přerova, Masarykovo náměstí 21 

 

MIKULÍKOVÁ KRISTÝNA 

TEL.: 775 351 165 

PROVOZNÍ DOBA: PO  9°° - 17°° 

    ÚT  8°° - 14°° 

    ST 13°° - 20°° 

    ČT 13°° - 20°° 

    PÁ  8°° - 14°° 

    SO dle objednávek 

 

 

NAVRÁTILOVÁ BARBORA 

TEL.: 776 636 673 

PROVOZNÍ DOBA: PO 13°° - 20°° 

    ÚT  7°° - 14°° 

    ST 13°° - 20°° 

    ČT  7°° - 14°° 

    PÁ 13°° - 17°° 

    SO dle objednávek 

NAŠE SLUŽBY: pánské, dámské a dětské střihy, barvení a odbarvování vlasů, melíry, trvalá ondulace, vodová 
ondulace, foukaná, keratinové zábaly, společenské a svatební účesy, barvení a úprava obočí  

 

Těšíme se na Vaši návštěvu a spolupráci s Vámi ! 
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Pozvánka na poznávací hru o Brodku
K 100. výročí vzniku Česko-
slovenska připravili členové 
brodecké farnosti spolu s Med-
vědáři na neděli 28. října 2018 
poznávací hru pro celou rodinu 
Brodek včera a dnes. Oproti 
klasickým brodeckým dětským 
dnům nebudou sbírat razítka 
jednotlivci, ale celé rodiny. 
Čím více zapojených generací, 
tím lépe se vám budou jednot-
livé úkoly plnit. Doporučený 
počet jedné rodiny (nemusí 

být pokrevně příbuzná) je 4 – 6 
členů.
Po registraci na startu (14:00 
– 14:30 hod), který bude 
umístěn v učebně ZUŠ v bu-
dově obecního úřadu, čeká na 
zájemce 14 zastavení (+ po-
slední úkol v cíli) u důležitých 
brodeckých objektů. Účast-
níci obdrží kartičku s mapou 
a jejich úkolem bude obejít 
všechna stanoviště rozmístěna 
po Brodku a získat za splněné 

úkoly razítka. Na jednotlivých 
zastaveních se také seznámíte 
s jejich historií za posledních 
100 let. Starší lidé, kteří mají 
obavu z pěší túry, mohou po-
užít jízdní kola. Jejich vědo-
mosti se totiž u některých sta-
novišť budou opravdu hodit. 
Také na malé účastníky čeka-
jí na stanovištích úkoly, díky 
kterým poznají něco nového.
V cíli dostanou účastníci krás-
nou sladkou odměnu a jednot-

livé rodiny obdrží jedinečnou 
magnetku s motivem z brodec-
ké historie, která je vyrobena 
speciálně k této příležitosti.
Těšíme se na setkání při spo-
lečné procházce minulostí.  

Jitka Navrátilová 
(za organizátory)


