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Slovo starosty 
Vážení a milí spoluobčané,
vítám Vás při čtení letos dru-
hého vydání zpráv z Brodku 
a Lukové. Vzhledem k epide-
miologické situaci letošního 
jara se mnoho změnilo a podí-
váme-li se na současná čísla, 
bylo mé vyjádření, že se nám 
nákaza vyhne, poněkud mylné. 
Dnes už jsou téměř všichni na 
COVID odborníci díky každo-
denním zprávám ve sdělovacích 
prostředcích. Za sebe bych chtěl 
požádat občany, aby s nadchá-
zejícím podzimem (obdobím 
kapénkových infekcí) pokud 
možno dodržovali opatření dle 
doporučení odborníků v oboru. 

Pravidlo 3R „Ruce, Roušky, Ro-
zestupy“, hygiena rukou, nošení 
roušek v uzavřených prostorách 
s vyšší koncentrací osob, dodr-
žování rozestupů, a jako navíc 
pravidelné kloktání (ústní vo-
dou nebo slivovicí).
V rámci nouzových opatření, 
která vstoupila v platnost 1. září, 
jsme zahájili školní rok 2020-
2021 netradičně na školním 
hřišti budovy prvního stupně 
naší školy. Z usměvavých tvá-
ří našich prvňáčků bylo vidět, 
že se moc těší na svou krásně 
vyzdobenou třídu a první paní 
učitelku.

V rámci programů Olomouckého 
kraje jsme v letošním roce podali 
tři žádosti o dotace: 1. přístavba 
tělocvičny ZŠ – žádost byla pod-
pořena částečně. Žádány 3 milio-
ny podpořeno 800 tisíc. Přístavba 
vzhledem k výpadku příjmů roz-
počtu byla odložena. 2. obnova 
opony v kině. Žádáno 112 tisíc, 
přiděleno 80 tisíc. Nová opona v 
kině je nově instalována. 3. poří-
zení a opravy hasičské techniky 
přiděleno 15 tisíc a technika je 
doplněna.
 

V rámci Nadace ČEZ jsme požá-
dali o dotaci na výsadbu stromů 
a byli jsme úspěšní, získali jsme 
pro podzimní výsadbu 150 tisíc. 
Byla zvolena lokalita Stráž, kde 
budou stromy vysazeny.
Na Ministerstvo pro místní roz-
voj jsme podávali žádost o do-
taci na výstavbu míst pro od-
počinek a v letošním roce bylo 
rozhodnuto o poskytnutí 500 
tisíc na hřiště na sídlišti Svobo-
dy (již hotovo) a v zahradě naší 
knihovny (probíhá realizace).
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Letošní vydatné jarní a letní 
dešťové srážky, a díky bohu za 
ně, prověřily některé odtoky ze 
zpevněných ploch do kanaliza-
ce a zasakovacích objektů. Jako 
příklad uvedu ulici 9. května od 
kina směrem k novému sběrné-
mu dvoru. Z našeho podjezdu 
přidám jen fotografie a poděko-
vání našim hasičům při odčerpá-
vání vody po přívalovém dešti.

Nový sběrný dvůr byl otevřen 
v červenci za přítomnosti obča-

nů a zástupců svozové společ-
nosti.

V krátkosti Vás seznámím s vy-
hodnocením nákladů na svoz 
a likvidaci odpadů za první po-
lovinu letošního roku a s jeho 
vytříděností. 
 

Zastoupení jednotlivých druhů 
odpadů v celkovém množství 
v tunách po měsících a barevné 
rozlišení vytříděnosti jednotli-
vých složek odpadu.
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70 let
Jarmila Daňková
Alžběta Drtilová
Dana Nováková
Jan Jurča
Jaroslav Pavliš
Lubomír Svozil

75 let
Jarmila Gofrojová  

80 let
Josefa Horáková
Jaromír Novák

85 let
Irena Pallová
Viktor Němec

93 let
Božena Blumová

Jubilanti – 8. března – 14. září 2020

Úspora nákladů za svoz a li-
kvidaci odpadů v porovnání 
s loňským rokem za první po-
loletí 2020 činí 352.729,-Kč. 
Podaří-li se udržet stávající 
trend díky zodpovědnému 
přístupu nás všech, nebudeme 
navyšovat poplatek za odpady 
na rok 2021. 
Chtěl bych opět požádat občany 
o využívání sběrného dvora v pří-
padě naplněnosti veřejných kon-
tejnerových hnízd, kde někteří 
občané ukládají odpad na zem.

Do sběrném dvora, který je ote-
vřen tři dny v týdnu a to pon-
dělí, čtvrtek a sobota, je možno 
odvézt všechny druhy odpadů 
a nevyužívat plochu veřejných 
míst jsou-li kontejnery plné. 
Kazí nám to vizitku o pořádku 
v naší obci.
Byli jsme upozorněni svozovou 
společností na vytříděnost plas-
tů aneb co do žlutého kontejneru 
a popelnice nepatří (opakování 
je matkou moudrosti):
– plastové obaly znečištěné ne-
bezpečnými látkami (např. ole-
je, fridexy, brzdové kapaliny 
apod.)
– veškeré autoplasty, autoplach-
ty a jiné plachty 
– veškeré PVC – hračky, vodo-
vodní a odpadní trubky, bazény, 
podlahoviny (linolea, vinyly) 
apod.

Naši hasiči dostali do výzbroje 
zbrusu novou cisternovou au-
tomobilovou stříkačku.
Pořízení moderní techniky 
bylo dotačně podpořeno z Mi-
nisterstva vnitra 2,5 miliony 
a Olomoucký kraj symbolic-
ky přispěl 300 tisíci. Celkové 
náklady včetně vybavení byly 

Údržba a opravy místních 
a účelových komunikací

Luková

Brodek

– gumy, pryže, silikony apod. 
Výše vyjmenované odpady je 
možno uložit na sběrném dvoru 
do kontejnerů k tomu určených.
V případě nedodržování těch-
to doporučení odpad skončí na 
skládce, a to včetně vyššího 
zpoplatnění.

Opravy na našem hřbitově
V měsíci květnu proběhly 
opravy na našem hřbitově. Byl 
předlážděn hlavní tratuár spolu 
s prostorem u márnice a oprave-
no kolumbárium.

V letošním roce se neuskutečni-
ly některé tradiční akce, na které 
jsme byli zvyklí, a to především 
z důvodů omezení, která byla 
spojena s COVIDEM a snahou 
o co nejmenší případné šíření 
nákazy. 
Vážení spoluobčané, na závěr 
zpráv z Brodku a Lukové vám 
přeji slunné podzimní dny a ro-
dinnou pohodu. A v neposlední 
řadě všem pevné zdraví v sou-
časné epidemiologické situaci.

Ing. Roman Zbožínek, starosta

7,5 milónu. Poděkoval bych na 
tomto místě veliteli jednotky za 
přípravu souboru technických 
podmínek pro výběrové řízení 
na dodavatele. 
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Ve škole se stále něco děje
Od 11. března byly uzavřeny 
všechny základní školy kvůli 
nákaze Covid-19. Pokračovala 
však distanční výuka a později 
výuka ve školních skupinách. 
Byla to pro nás pro všechny - 
učitele, žáky i rodiče velká no-
vinka a „fuška“, ale zvládli jsme 
to! A ještě jsme si osvojili velké 
množství nových dovedností. 
Chceme tímto poděkovat všem 
zúčastněným – kantorům, dě-
tem i rodičům - za to, že k dis-
tanční výuce přistupovali aktiv-
ně, nezalekli se překážek a byli 
ochotni pracovat pilně i v ob-
tížném režimu. Nemůžeme 
zaručit, že se něco podobného 
nestane i v tomto školním roce, 
ale v případě, že ano, budeme 
připraveni. Atmosféru školních 
skupin v rouškách si připomíná-
me fotografií. 
Ve škole se nejen učíme, ale 
i budujeme, stavíme a opravu-
jeme. Nyní se dostavuje školní 
kuchyňka a budují učebny fyzi-
ky a chemie, angličtiny a bezba-
riérový vchod do budovy dru-
hého stupně ZŠ. Za pár měsíců 
přibude nová učebna němčiny 
a školní přírodní zahrada. Pře-
hled probíhajících projektů uvá-
díme dále: 
 

ZŠ Brodek u Přerova –  výzva 
63 – inkluzivní projekt – 
1 016 169,- Kč
Od 1. 1. 2019 naše škola čer-
pá finanční prostředky z Ev-
ropských strukturálních fondů 
v rámci OP VVV. Projekt bude 
ukončen 31. 12. 2020, na něj 
bude navazovat další projekt Ša-
blony III.
Z finančních prostředků v cel-
kové výši 1 016 169,- Kč hradí-
me tyto aktivity: školní psycho-
log, zapojení odborníků z praxe 
do výuky (i rodilý mluvčí z Aj), 
nákup 20 počítačů do školní 
družiny a na druhý stupeň ZŠ, 
projektové dny ve škole a mimo 
školu, vzdělávání pro učitele, 
kluby a projektové dny ve škol-
ní družině. 
IROP – „Fyzika a chemie nás 
baví, anglicky snadno a hra-
vě“ – 3 535 283,- Kč
Tento projekt řeší vybudování 
bezbariérového vstupu do školy 
na II. stupni ZŠ, bezbariérové 
WC, kompletní vybavení učeb-
ny fyziky a chemie a učebny 
angličtiny, dále terénní úpravy 
pozemku před školou. Podíl 
zřizovatele na tomto projektu je 
10% z celkové částky projektu, 
která činí 3 535 283,- Kč. Pro- 
 

jekt se měl původně realizovat 
v roce 2018, jeho uskutečnění 
se musí přesunout na rok 2020 
a 2021, je předfinancován zřizo-
vatelem. 
IROP – „Německy hravě 
a snadno“ – 1 261 258,90,- Kč
Realizace tohoto projektu pro-
běhne v roce 2021. V rámci 
tohoto projektu bude škola vy-
bavena „schodolezem“ (vstup 
do druhého podlaží na II. stup-
ni ZŠ), zmodernizována bude 
učebna německého jazyka, 
která bude také mj. vybave-
na žákovskými a učitelským 
PC, audiotechnikou a novým 
nábytkem. Spoluúčast zřizo-

vatele je 5% z celkové částky 
projektu.
Přírodní zahrada – 558 940,- Kč 
Je to projekt na úpravu školní 
zahrady, úpravu venkovního 
areálu a pozemku základní ško-
ly pro podporu výuky ve ven-
kovním prostředí. Naše škola 
vybuduje venkovní školní třídu 
a prostor na realizaci školních 
pozemků. Venkovní třída (oplo-
cení, lavičky, stoly, odpadkový 
koš, stříška, záhony, informační 
panel, školní tabule do zahrady 
apod.) se bude nacházet v pro-
storu před budovou druhého 
stupně ZŠ. Projekt se bude rea-
lizovat v roce 2021. 

Mateřská škola
Prázdniny utekly jako voda a za-
čal nový školní rok 2020/2021. 
Za okny nám pomalu začíná 
babí léto, a tak si jej společně 
s dětmi chceme dosyta užít při 
pobytu na zahradě nebo při vy-
cházkách do přírody. 
Během uzavření mateřské školy 
z důvodu vládních nařízení jsme 
nezaháleli, ba naopak. Všechny 
třídy byly vymalovány pestrými 
barvami, celá budova i hračky 
pak byly řádně vydezinfikovány 
a vyčištěny. Dětem s povinnou 
školní docházkou jsme během 
karantény tvořili úkoly a uklá-
dali je na naše webové stránky 
ke stažení.
Proběhla také velká rekonstruk-
ce sociálního zařízení nejen pro 
děti, které navštěvují školní jí-

delnu, ale také pro její zaměst-
nance.
A teď již k novému školnímu 
roku. Do mateřské školy ve 
školním roce 2020/2021 nastou-
pilo celkem 79 dětí. Vzhledem 
k velkému zájmu o naši mateř-
skou školu byla nově otevřena 
čtvrtá třída. V minulých letech 
byly v provozu třídy pouze tři. 
Každá třída má své jméno – 
BERUŠKY, MEDVÍDCI, KO-
ČIČKY a VEVERKY. Školní 
zahrada je opět otevřena pro 
veřejnost.
Naše mateřská škola je již tra-
dičně zapojena do projektu, kte-
rý slouží k zapojení dětí mlad-
ších 3 let do výuky za pomocí 
chůvy. Projekt je spolufinanco-
ván Evropskou unií. Hlavním 

cílem je osobnostní rozvoj pe-
dagogů a zapojení dvouletých 
dětí do výchovy a vzdělávání.
Pedagogičtí pracovníci se v prů-
běhu roku budou vzdělávat díky 
akreditovanému programu dal-
šího vzdělávání pedagogických 
pracovníků (DVPP) na různých 
seminářích a kurzech. 
Školní vzdělávací program, kte-
rý nese název „Jen si děti všim-
něte, co je krásy na světě“ jsme 
obohatili o novinky – nový styl 
plánování.
Kulturní akce jsou vzhle-
dem k aktuální epidemiologic-
ké situaci pozastaveny a jejich 
obnova záleží na vývoji situace 
vzhledem ke Covid-19.
V plánu je spolupráce s knihov-
nou, plavecký výcvik, lyžařský 

výcvik, anglický kroužek i spo-
lupráce s Taneční školou Coufa-
lovi, která by vedla v MŠ taneč-
ní kroužek pro děti.
V mateřské škole dbáme na zvý-
šenou hygienu vzhledem k ak-
tuální situaci. Řídíme se ma-
nuálem MŠMT, se kterým byli 
seznámeni rodiče, pedagogičtí 
pracovníci i provozní pracovní-
ci. Děti jsou upozorňovány na 
časté mytí rukou.
Děkujeme rodičům za pochope-
ní aktuální situace. Věříme, že 
nás čeká hezký nový školní rok 
2020/2021 
Za všechny zaměstnance MŠ 
Vám přejeme krásné dny plné 
pohody a zdraví.

Mgr. Dominika Kozáková
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Brodecká knihovna oslavila 15. září 2020 
sté výročí svého založení

V době koronavirové pandemie 
probíhala oslava 100. výročí 
založení knihovny v komorním 
duchu. V uzavřené společnos-
ti se sešli knihovníci ze stře-
diskových knihoven, ředitelé 
knihoven a škol, pan starosta, 
paní místostarostka spolu se za-
městnanci úřadu městyse. Čest-
ným hostem stoleté oslavy byl 
historik PhDr. František Hýbl, 
který se spolu s panem Jarosla-
vem Sypěnou zasloužil o vznik 
bilanční brožurky a osmi fo-
tografických tabulí, které ma-
pují historii a vývoj knihovny 
od počátku až po současnost. 

Atmosféru slavnostní akce do-
plňovaly obrazy MgA. Anny 
Sypěnové. Za to jim patří vřelé 
poděkování.
Slavnostní setkání zahájila hud-
ba v podání žáků ze ZUŠ Bed-
řicha Kozánka. O další kulturní 
vystoupení se postarali operetní 
zpěváci z Moravského divadla 
v Olomouci. V podání paní Mi-
chaely Dvořákové a pana Jana 
Vaculíka zaznělo několik krás-
ných písní ze známých operet.
Hosté si mohli prohlédnout 
celou budovu nově opravené 
knihovny, fotografické tabule 
stoleté činnosti knihovny a sou-

kromou výstavku PhDr. Františ-
ka Hýbla s archivními kousky 
z řad korespondencí českých 
básníků, spisovatelů a jiných 
významných českých osobností. 
Na programu bylo mimo jiné 
i vyhlášení a ocenění nejlepší-
ho a nejpilnějšího čtenáře pana 
Rostislava Horáka, který na-
vštěvuje knihovnu v řádu dva-
ceti let. 
Závěrem oslavy byla hostům 
nabídnuta prohlídka zvonařské 
dílny s odborným výkladem 
o výrobě zvonů.

Mgr. Věra Hrabalová
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Slovo faráře: Co za peníze nekoupíš
Milí čtenáři, předně mi dovolte 
vyjádřit vděčnost duchovního 
otce nad tím, jak proběhly le-
tošní letní prázdniny. Myslím 
na výlety, tábory a dovolené, 
o kterých jsem slyšel něco hez-
kého vyprávět. Vzpomínám na 
svatby novomanželů, kterým 
jsem žehnal i na další vydařené 
společenské události. Těší mě 
nadechnutí covidem přiduše-
ných podniků i počasí příznivě 
nakloněné zemědělcům. Vážím 

si příchodu mladých přistěho-
valců do naší obce i důstojnosti 
pohřbů, jimiž nám bylo dopřáno 
vyprovodit zemřelé. To vše – 
a mnoho dalšího – bylo v sobotu 
29. 8. po západu slunce vloženo 
před Bohem do děkovné mše 
svaté na závěr farního lukostře-
leckého odpoledne v areálu ju-
náka. Upřímný dík si jistě za-
slouží také všichni organizátoři 
a ochotní podporovatelé luko-
střelby, sponzoři z úřadu městy-

se a místních jatek, pronajímatel 
areálu a v neposlední řadě vy, 
kdo jste přijali pozvání k tradič-
nímu zakončení prázdnin. Bylo 
nám s vámi dobře a doufám, že 
vy to vidíte také tak. Ze zákulisí 
se proslýchá, že žádné maso ur-
čené ke grilování nezbylo. Toče-
ných nápojů se během slunného 
odpoledne vydalo úctyhodných 
180 litrů. Výhru ve střelecké 
soutěži si odneslo více než 10 
lučištníků a skautským majite-

lům bylo třeba po čtyřech hodi-
nách nepřetržitého provozu na-
hradit „jen“ pět zlomených šípů.
V dalších dnech se však ve far-
nosti stalo také něco hodně ne-
příjemného. Koncem září jsme 
v Brodku plánovali brigádu, při 
které měly být na faře pořezány 
trámy ze stržené střechy dvorní 
přístavby. Ta je už dlouho v ha-
varijním stavu. Demolice byla u 
kvalifikované firmy loni před-
běžně domluvená a na začátku 
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JUNÁK - český skaut,
středisko Táborníci Brodek u Přerova, z.s.

Na jaře činnost skautů, stejně 
jako jiných spolků, ovlivnila 
hygienická opatření a byli jsme 
nuceni pozastavit schůzky i ví-
kendové akce pro veřejnost.
V době nejpřísnějších opatření 
jsme otevřeli areál skautské klu-
bovny s dětským a workouto-
vým hřištěm veřejnosti a určili 
jsme pravidla užívání. Bohužel 
jsme se setkali s nepochopením 
uživatelského řádu u mládeže 
a po několika incidentech jsme 
byli nuceni areál opět uzam-
knout. 
Po rozvolnění opatření se 
schůzky částečně obnovily. Do 
poslední chvíle nebylo jasné za 
jakých podmínek a jestli vůbec 
proběhne tradiční letní tábor 
v Nejdku. Už od února bylo při-
hlášených 80 dětí a rodiče dou-

fali, že se po dlouhé době „co-
ronavirových prázdnin” svých 
dětí alespoň na chvíli zbaví. Ve 
chvíli, kdy už bylo rozhodnu-
to, že tábory proběhnou, jsme 
byli nuceni upravit základnu 
a dodržet všechna doporučení 
hygienické stanice. Obnášelo 
to pořízení dávkovačů na des-
infekci, zásobníků na papírové 
ručníky, instalace dalších umy-
vadel a zřízení izolace. Zároveň 
jsme byli nuceni upravit způsob 
předání dětí na tábor s tím, že 
rodiče nepřekročili bránu tábora 
a děti předali před táborem. Ná-
vštěvy rodičů, ale i ostatních ka-
marádů, kteří každý rok v prů-
běhu tábora přijížděli pomáhat 
se dřevem, byly bez výjimky 
zakázány a z tábora odjížděli 
jen hospodář a zdravotník za 

účelem nákupu potravin. Ne-
chtěli jsme děti ale ochudit o ce-
lodenní výlet, a tak jsme využili 
příležitosti, že na jaře neproběh-
la tradiční akce s výstupem na 
Ivančenu. Děti i s vedoucími 
tak vyrazili autobusem do Ma-

lenovic a pěšky vystoupali na 
skautskou mohylu na Ivančeně. 
Dodrželi jsme tím i nařízení, že 
děti nesmí do civilizace. Jako 
každý rok nás navštívila kontro-
la z hygieny a neshledala žádné 
chyby v dodržování nadstan-

letošního června z naší strany 
potvrzená výzvou k uzavření 
smlouvy o dílo. Počítal jsem 
s tím, že dokončení první etapy 
bourání proběhne tak, abychom 
nejpozději v měsíci listopadu 
řádně vyúčtovali účelově váza-
né dotační peníze. Jak ale na-
značuje nadpis článku, nějak se 
to komplikuje. Oslovená staveb-
ní firma je aktuálně prací zava-
lena natolik, že naši zakázku (ne 
delší než tři dny) bude schopná 

realizovat nejdřív příští rok. Po-
dobně prý odpovídá na několik 
pracovních nabídek denně. Má-
te-li dojem, že za to může covid, 
není to tak docela pravda. Ve 
skutečnosti je totiž v naší zemi 
kriticky málo mladých lidí, kte-
ří by místo automatické snahy 
o získání vysokoškolského di-
plomu šli raději vstříc poctivé-
mu řemeslu (zedník, instalatér, 
kuchař, automechanik, proda-
vačka apod.). Totéž platí o ně-

kterých maturitních oborech. 
Výsledkem jsou u nemocných 
přetížené zdravotní sestry a ve 
vlaku unavení strojvedoucí. Za 
těchto okolností jsou zaměst-
navatelé nejen u policie nebo 
armády nuceni nabízet štědré 
náborové příspěvky, což vůbec 
neřeší základní problém spočí-
vající v nízké porodnosti a ne-
šťastně organizovaném rozlože-
ní sil na trhu práce. Zajišťování 
dostupných služeb už začíná 

drhnout dokonce u některých 
prestižních profesí podmíně-
ných vysokou školou (venkov-
ský lékař, farář, učitel apod.). 
Co s tím budeme dělat? Kéž by-
chom o potřebě kvalifikovaných 
pracovníků v zemích Koruny 
české dokázali vést otevřenou 
debatu s dospívající mládeží 
i našimi politickými vůdci dřív, 
než bude pozdě!

S přáním pokoje
otec Tomáš
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dartních opatření. Celý tábor 
proběhl poklidně a bez kompli-
kací. Děkujeme rodičům za pro-
jevenou důvěru a svěření dětí do 
naší péče a dětem, že vydržely 
celý tábor bez návštěvy rodičů. 
Díky patří i vedoucím a dalším 
pomocníkům a personálu, kte-
ří se nezalekli všech omezení 
a připravili program, postavili 
tábor, zajistili stravu a celkově 
se podíleli na chodu tábora ve 
svém volnu a dovolené bez ná-
roku na odměnu.
Po našem turnusu proběhly na 
základně další tři tábory po čtr-
nácti dnech. Na rozdíl od nás ale 
tábor plně neobsadili, jelikož 
rodiče děti na poslední chvíli 
z obavy nákazy coronavirem od-
hlásili. Ani v dalších turnusech 
však žádné problémy nebyly. 
Již třetím rokem pořádáme 
příměstský tábor v klubovně 
v Brodku u Přerova. Akce je 
dotována z projektu na pod-
poru zaměstnanosti. Jelikož 
v předchozích dvou letech byl 
o příměstský tábor veliký zá-

jem a nebylo možné přijmout 
všechny zájemce, rozhodli 
jsme se uspořádat dva turnusy. 
Tábor je určen pro děti od pěti 
do desíti let. Starší děti měly 
možnost vyjet s vedoucími na 
výlet na kolech a mladší měly 
program v klubovně a okolí. 
Dohromady pak všichni vyrazi-
li na výlet ke koním a na bazén 
do Majetína. Jelikož jsme na 
jaře v ZOO Olomouc – Svatý 
Kopeček adoptovali Medojeda 
Kapského a dostali jsme ně-
kolik volných vstupů do ZOO, 
tak jsme tyto 
vstupy využili 
při celodenním 
výletu. Svačin-
ky a pitný re-
žim zajišťovali 
vedoucí a na 
obědy chodily 
děti do jídelny 
Grand v Brod-
ku u Přerova. 
Stejně jako 
pobytový tábor 
v Nejdku i pří-

městské tábory proběhly bez 
problémů.
V letošním roce jsme se opět 
zapojili do prázdninové soutěže 
ČT Déčko „Zachraň trosečníky“ 
a umístili jsme dvě kešky. Jednu 
v Brodku u Přerova za cukrova-
rem a druhou kousek od Nejdku 
u Bělotína na Hraběnčině vy-
hlídce. Našim úkolem bylo po 
celou dobu prázdnin tyto kešky 
kontrolovat a v případě kráde-
že doplnit. V závěrečném vy-
hodnocení z ČT Déčko kešku 
v Brodku navštívilo 363 dětí 

a na Hraběnčinu vyhlídku se 
vypravilo 185 dětí v doprovodu 
rodičů a další rodiny.
Začátkem školního roku se 
opět obnovila skautská činnost 
a opět probíhají schůzky ve 
středu a v pátek. Pokud nám to 
hygienická opatření dovolí, bu-
deme v naší činnosti pokračovat 
a budeme se snažit uspořádat 
i plánované akce pro veřejnost.

Pavlína Procházková
vedoucí střediska Táborníci 

Brodek u Přerova
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Report z Pirátské Tvrze
Ani v létě Piráti nezaháleli a při-
spěli svou troškou do mlýna ke 
sportovnímu a kulturnímu vyžití 
v našem místním sdružení.
Hned na začátku léta jsme po-
řádali tradiční pokerový turnaj, 
jehož vítězem se tentokrát stal 
Tomáš Grofek. Gratulujeme!
Následoval hodový turnaj v teni-
sové čtyřhře, kde veškeré muž-
ské osazenstvo porazila dvojice 
Nela Skulová a Kristýna Hanča-
rová. Rovněž gratulujeme!
Nesmíme opomenout ani fakt, 
že si naše místní sdružení po re-
zignaci dlouholetého předsedy 
Radima Studeného volilo nové 
předsednictvo.
To nyní pracuje ve složení: 
předseda Radek Vojtek a místo-
předsedové Jan Koutný a Vladi-
mír Kubala. Gratulujeme zvole-
ným a přejeme mnoho úspěchů 
v další práci.
Dále už se naše pozornost a síly 
upínaly k hlavní akci roku, fes-
tivalu Kytary in Majetín a Pi-
rátskému nohejbalovému tur-
naji. Obě akce se odehrály ve 
stejný den, v sobotu 29. srpna. 
Ač nás od rána trochu strašilo 
počasí, nohejbalový turnaj pro-
běhl nakonec bezproblémově 
a chvílemi vysvitlo i sluníčko. 
Zúčastnilo se ho sedm muž-
stev a vítězným se nakonec stal 
tým Vitamín B, jež porazil tým 
150+. Třetí místo pak obsadil 
domácí Real Material. Gratulu-
jeme všem umístěným.
Na nohejbalový turnaj plynule 
navázal festival svobodné hud-
by, a to na hlavním podiu v are-
álu ozdravného centra (koupa-
liště).
Jako první se představili přerov-
ští Milenium, kteří už na festiva-
lu hráli i dříve. Od minula však 
lehce změnili sestavu i název 
kapely. Jejich melodický punk-
rock amerického střihu však 
zůstal a skvěle zahájil koncertní 
část festivalu. Jako bonus při-
hodili i pár písniček od místní 
kapely Session a celé jejich vy-
stoupení pak bylo diváky řádně 
oceněno.
Následovala kapela The Neumi-
nic, která hrála naopak klasický 
český punk a mnohé pobavila 
vtipnými texty. A že mají basáka 

z Majetína, tak je taky můžeme 
považovat za částečně domácí.
Další měli hrát domácí Session, 
jenže okolnosti způsobili, že 
neměli k dispozici svého bube-
níka, takže narychlo nazkoušeli 
alternativní program, který na-
zvali „Session s překvapením“. 
Od bubnů tedy zpíval (jindy 
basák) Martin Šmída, basu plně 
převzal Vladimír Kubala a u ky-
tary zůstal Radim Studený. Na-
víc se rozhodli hrát pouze nové 
a dříve nevydané písničky, prý 
„aby nikdo nepoznal případné 
chyby“. Světlo světa tak spatřily 
4 nové songy s názvy Zmatenej, 
Prokrastinace, Real Material 
a Kompostování. Ohlasy byly 
veskrze pozitivní.
Pak už ale přišel na řadu headli-
ner festivalu, dubská hardcoreo-
vá kapela Human Puppet, která 
už taky hrála na tomto festivalu 
i v minulých letech. I oni lehce 
pozměnili sestavu a upravili re-
pertoár. Koncert v Majetíně byl 
tak premiérou, na kterou budou 
navazovat koncerty v dalších 
částech republiky. Human pupp-
et bezezbytku splnili úlohu hlav-
ní hvězdy, jejich zvuk byl feno-
menální a celé vystoupení mělo 
vysokou kvalitu. Tím zdárně vy-
vrcholila koncertní část večera. 
I kvůli nepříznivé předpovědi 
počasí se pak hlavní stage ukli-
dila a program se přesunul pod 
přístřešek, kde vznikla stage ta-
neční hudby. Když pak opravdu 
spustil silný déšť, spustil i první 
DJ toho večera Jungling Jay, 
který navíc předvedl své umění 
na vinylových deskách, což ná-
vštěvníci ocenili tancem. Další 
na řadě byl DJ Crackenn, kte-
rý v tempu rozhodně nepolevil 
a jako poslední si zahrál domácí 
Pan Pouštěč, který však hraje 
přes počítač a controller, takže 
se neoznačuje jako DJ. 
I jeho set však sklidil úspěch a jis-
tě by se tančilo až do rána, kdyby 
nás ve 2:00 nezastavil požadavek 
na dodržení nočního klidu.
Pak se lidé začali rozcházet 
k domovům, avšak z jejich re-
akcí víme, že poptávka po alter-
nativní hudbě v našem místním 
sdružení je veliká. A tak i příští 
rok zkusíme tyto touhy opět na-

plnit, ať už se jedná o hudbu ky-
tarovou či elektronickou.
Děkujeme všem, kteří pomoh-
li při přípravě, v průběhu a při 
úklidu turnaje a festivalu!
Program na podzim je pak jas-
ný. Nyní nás nejvíce zaměstnává 
kampaň pro krajské volby, kde 
Piráti kandidují spolu se Staros-
ty a nezávislými a tvoří tak hlav-
ní demokratickou liberální sílu 
v těchto volbách. Naše sdružení 
tam reprezentuje Martin Šmí-
da, vedoucí krajského expert-
ního týmu pro životní prostředí 
a člen republikového výboru 
Pirátů. Dále pak Radek Vojtek, 
předseda našeho místního sdru-
žení ačlen krajských expertních 
týmu Kultura a Sport, kde je 
taktéž spoluautorem těchto pro-
gramových bodů. Všichni jim 
budeme jistě fandit, aby i naše 
obce měly zástupce v krajském 
zastupitelstvu. Protože Olomo-
ucký kraj není jen Olomouc, 
ale také venkov, a ten si zaslou-
ží zastání. Ostatně, v Majetíně 
a Brodku se zastavil i Pirátský 
volební autobus pro budoucnost 
plný moderních technologií 
včetně 3D tiskárny nebo elek-
trické jednokolky.
Kromě toho můžete vidět naše 
plakáty nebo nás potkat v uli-
cích, jak rozdáváme noviny, 
kytičky levandule nebo česnek 
z Moravy.
V Pirátské Tvrzi se točil i voleb-
ní klip Pirátů a STAN a při této 

příležitosti naše obce navštívil 
i kandidát na hejtmana Josef Su-
chánek a lídryně Pirátů Zdenka 
Dvořáková Kocourková. Dá se 
tedy předpokládat, že v případě 
našeho společného volebního 
úspěchu bude i na kraji našim 
obcím z Pirátské Tvrze více 
nasloucháno. Uděláme pro to 
maximum! Krajské volby jsou 
2. a 3. října a my budeme rádi 
za veškerou podporu, kterou 
v našich obcích tradičně máme. 
Děkujeme!
S podzimem je pak také spojen 
rozjezd filmového klubu v bro-
deckém kině, kde se můžete tě-
šit např. na nové německé filmy. 
V pátek 25. 9. to bude drama 
Narušitel systému a 23. 10. ho-
ror U zlaté rukavice. V pátek 20. 
11. pak promítneme nový český 
dokument Králové videa.
Pochopitelně můžete očekávat 
i podzimní turnaj v dovednost-
ní karetní hře Poker Texas Hol-
d‘em, který se uskuteční 24. 10. 
od 18:00 tradičně v hospůdce 
Domeček.
O všech našich aktivitách se 
vždy dozvíte na našem face-
booku Pirátská Tvrz nebo na 
webu.
Děkujeme za přízeň a všem pře-
jeme příjemný podzim.
 

Radek Vojtek
předseda MS Pirátská Tvrz

a kolektiv Pirátské Tvrze
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Vážení fotbaloví přátelé, 
asi budete souhlasit, když řek-
nu, že nejen fotbalový rok 2020 
byl a je poněkud zvláštní.
Sice nedohraná fotbalová sezóna 
posunula naše „A“ mužstvo do 
krajského přeboru, ale také nám 
značně zkomplikovala naše plá-
ny. Několik měsíců jsme se při-
pravovali na oslavy 90 let zalo-
žení našeho klubu. Nejdřív nám 
to vláda zakázala, pak v omeze-
né míře povolila a následně nám 
první termín oslav zrušilo poča-
sí. Nicméně díky houževnatosti 
a podpoře našich fanoušků se 
nám podařilo ve velmi krátké 
době zorganizovat oslavy v ná-
hradním termínu v srpnu.
Nechtěli jsme totiž přijít o mož-
nost oslavit krásné výročí 
a hlavně postup našeho mužstva 
do krajského přeboru. Oslavy 
sice nebyly v rozsahu, jak jsme 

původně plánovali, ale o to hez-
čí bylo setkání fotbalových le-
gend, kteří prošli naším klubem. 
Nad dobovými fotografiemi 
jsme zavzpomínali na časy, kdy 
se klub zakládal a na historické 
milníky brodeckého fotbalu.
Vše vyvrcholilo přátelským 
utkáním legend, tj. starých pánů 
Brodku a Majetína a následně 
se ukázalo naše „A“ mužstvo 
v utkání s FC Dolany. 
Sledujte nás také na našem face-
booku a na webu www.fkbrode-
kuprerova.cz.
Do nového ročníku bych nám 
všem chtěl popřát pevné zdraví, 
hodně štěstí a hlavně fotbalo-
vých zážitků. Ať se nám všem 
daří a děkuji fanouškům za je-
jich přízeň.

Albert Složil, místopředseda  
FK Brodek u Přerova

podzim 2020
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FK Brodek u Přerova slavil 90. výročí vzniku
Krásné slunečné počasí přiláka-
lo milovníky kopané a její pří-
znivce v sobotu 1. srpna 2020 
na hřiště u sokolovny v Brodku 
u Přerova, kde místní FK slavil 
90. výročí vzniku.
V 13:30 hod. začalo přátelské 
utkání starších pánů nad 35 
let mezi FK Brodek u Přerova 
a Sokolem Majetín. Kvůli vy-
sokému vedru hráli jen 2x 40  
minut. Všichni hráči se dobře 
znají, neboť společně navštěvo-
vali Základní školu v Brodku 
u Přerova, a tak nejen hráli, ale 
také společně usedli ke stolu 

a zavzpomínali na školní léta 
i na společná utkání.
O přestávce se divákům před-
stavili mladší žáci kopané, aby 
předvedli, co se pod vedením 
svých vedoucích naučili.
V 17 hod. začalo přátelské utká-
ní mezi FK Brodek u Přerova 
a FC Dolany. Tyto týmy budou 
spolu letos hrát v krajském 
přeboru, kam FK Brodek u Př. 
postoupil po dlouhých 14 le-
tech. Hosté i domácí předvedli 
rychlou hru, která se všem líbi-
la a mnohokrát byli odměněni 
potleskem. Oběma mužstvům 

chyběli hráči, kteří 
jsou na dovolené. 
Hosté nakonec zví-
tězili 4:2. 
Oslavy doplňova-
la malá výstavka 
fotografií mapující 
založení FK Bro-
dek u Přerova až po 
současnost. Mnozí 
starší bývalí hráči 
zavzpomínali na 
dobu, kdy zajížděli 
k různým zápasům 
a vyprávěli zážitky, 
které se přihodily.
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FK Brodek u Přerova slavil  
90. výročí založení

Fotbalový klub Brodek u Pře-
rova má dlouholetou tradici, 
letos slavil 90. výročí založe-
ní. Fotbalový klub byl zalo-
žen 9. července 1930 v hos-
tinci pana Pavlíka, který stál 
v obci na křižovatce ulice 
Vrchlického směr na Kokory. 
Tam se konaly všechny schů- 
 

ze. Na první schůzi byl za 
ložen klub kopané pod názvem  
SK Brodek u Přerova. Hosti-
nec byl zbourán v roce 1985. 
Od té doby byl fotbalový klub 
přejmenován na Sokol, Slavoj 
a od července 1991 nese až do-
posud název FK Brodek u Pře-
rova.
 

V současné době má FK Brodek 
u Přerova 140 členů. Jeho vede-
ní tvoří bývalí hráči a zkušení 
funkcionáři.
Předsedou klubu je Viktor Ko-
cian, místopředsedou Albert 
Složil, sekretářem je Marek 
Malenda, pokladním je Ivo Ho-
rák a členy výboru jsou Martin  
 

Drabiščák, Zdeněk Kouřil a Jiří 
Olšanský.
FK Brodek u Přerova má hlavní 
A mužstvo hrající krajský pře-
bor, B mužstvo hraje okresní  
soutěž, dorosty má ve spojení 
se Sokolem Grygov. Dále hrají 
mladší žáci a mladší přípravka, 
kterou vedou zkušení hráči.

foto jan teimer
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Vážení fanoušci, sportovní přátelé, 
tak jako ve spoustě jiných případů, 
a to nejen ve fotbalu nebo obecně 
sportu, i nás se dotklo nedohrání loň-
ské sezony. Jakmile to šlo, absolvo-
vali jsme alespoň nějaká přípravná 
utkání a s očekáváním sledovali vý-
voj směrem ke startu nového ročníku 
PLMK.
Podzimní část nové sezony 2. PLMK 
2020/2021 jsme zahájili na přelomu 
srpna a září a odehrány máme zatím 
dvě kola s těmito výsledky:
1. kolo FC Moštěnka 4:5 PDHT Lu-
ková
2. kolo PDHT Luková 2:0 Galacti-
cos III.
Celkově nás čeká na podzim 15 zá-
pasů, z toho 7 domácích.
Tímto srdečně zveme všechny fa-
nynky, fanoušky a příznivce na naše 
utkání a těšíme se na jejich podporu.
Další informace jako foto, reporty 
ze zápasů, výsledky zápasů a spous-
tu dalšího najdete na facebookovém 
profilu PDHT Luková www.face-
book.com/PDHTLukova.

Radek Vojtek, PDHT Luková

PDHT 
Luková

Hanácké Království podporuje zaměstnanost
V červnu letošního roku byl na 
území MAS Hanácké Králov-
ství zahájen projekt „Hanácké 
Království podporuje zaměstna-
nost“, který je financován z pro-
středků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Zaměst-
nanost a státního rozpočtu ČR. 
Cílem dvouletého projektu je 
snížení nezaměstnanosti a po-
moci uchazečům o zaměstnání, 
rodičům po mateřské či rodi-
čovské dovolené, zdravotně 
postiženým a neaktivním oso-
bám vrátit se a vstoupit na trh 
práce. 
 

Díky projektu je všem uchaze-
čům na území MAS Hanácké  
Království k dispozici pracovní 
a kariérový poradce, který je 
zaměřený na individuální pora-
denství, pomoc se sestavením 
životopisu a přípravou na pra-
covní pohovor. 
Projekt je doplněn o vzdělá-
vací kurzy, na kterých každý 
účastník obdrží výukové ma-
teriály a certifikát o absol-
vování vzdělávacího kurzu. 
Těšit se můžete na rozvoj počí-
tačové gramotnosti, prezentač-
ní dovednosti, kurz asertivity,  
 

finanční gramotnosti a na sebe-
řízení a time management. 
Již v měsíci říjnu, v úte-
rý 20. 10. 2020 od 9:00 do  
17:00, proběhne ve školící míst-
nosti Obecního úřadu Grygov 
první vzdělávací kurz – rozvoj 
finanční gramotnosti. Kapacita 
semináře je omezena, zajištěno 
je hlídání dětí a je nutné si místo 
na semináři rezervovat u koordi-
nátora projektu. 
Další vzdělávací kurz je naplá-
novaný na únor roku 2021. 
Všechny aktivity jsou plně fi-
nancovány z prostředků ESF  
 

prostřednictvím Operačního 
programu Zaměstnanost. 
Koordinátor projektu a pra-
covní a kariérový poradce: 
Tereza Říhová, DiS
Email:
rihova@hanacke-kralovstvi.cz 
Tel: 776 878 685
www.hanacke-kralovstvi.cz 
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Kynologický klub 
Brodek u Přerova

Po nucené koronavirové pauze 
jsme se opět vrátili k výcvi-
ku psů na našem kynologic-
kém cvičišti. V sobotu 23. 5. 
2020 jsme pořádali naše první 
zkoušky podle národního i me-
zinárodního zkušebního řádu. 
Nastoupilo 7 psovodů se svými 
psy, všichni uspěli a zkoušky 
zvládli. Činnost našeho klubu 
se nezaměřuje pouze na vý-
cvik našich psů a dění na na-
šem cvičáku. Pravidelně mezi 
sebou pořádáme sbírky na psí 
útulky, a když v noci z neděle 
na pondělí 8. 6. 2020 postihly 
Uničovsko a Šumpersko bles-
kové povodně, uspořádali jsme 
mezi sebou sbírku na pomoc 
postiženým. Ačkoli jsme sbírku 
pořádali pouze 4 dny, vybraly se 
desítky pytlů granulí, konzerv, 
pelíšky, misky, vodítka, obojky. 

Vybralo se ale také krmení pro 
kočky, hlodavce, zob pro ptáky 
a různé potřeby pro chovatele. 
Ve sbírce se sešly také různé 
čistící a dezinfekční přípravky, 
rukavice, hygienické potřeby 
a oblečení. Věcí ve sbírce bylo 
nakonec tolik, že jsme muse-
li narychlo shánět větší vozík. 
Tímto děkujeme nejen členům 
našeho cvičáku, ale též všem 
obyvatelům naší obce, kteří se 
o sbírce dozvěděli a do sbírky 
přispěli. Sbírka byla dne 14. 6. 
2020 předána na sběrném mís-
tě na HZS Uničov. Do budouc-
na máme v plánu nejen další 
zkoušky, ale též další rozvoj 
a zvelebování našeho cvičiště. 

Tomáš Ministr
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