Brodecký
zpravodaj
Občasník vydává městys Brodek u Přerova

Slovo starosty
Milé čtenářky, milí čtenáři, držíte v rukou předprázdninové
číslo Brodeckého zpravodaje, ve
kterém si snad každý z vás najde
téma, které ho zajímá. Pro naši
obec je určitě velkou věcí ob-

nova vodních nádrží za podjezdem. Po více jak třiceti letech se
podařilo s podporou 2,5 mil. Kč
od Ministerstva zemědělství
oživit nádrže, které sloužily brodeckému cukrovaru.
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Ve spolupráci s naším arboretistou Ing. Štěpánem Martinkem
byly provedeny dosadby stromů
v intravilánu obce (ul. Majetínská, nám. 28. října a sídliště
Svobody) a údržba stromořadí
Další dokončenou akcí je fasáda
budovy Úřadu městyse Brodek
u Přerova. Naši stavebníci pod

vedením Jiřího Olšanského odvedli práci, na kterou je radost
se dívat.

kolem vycházkové trasy v Kleštínku. Na náměstí 28. října byl
ve spolupráci s paní Zdeničkou
Kuchařovou vytvořen k potěše
oka stále kvetoucí záhon.
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Náš nový elektromobil – určitě
jste již zahlédli při údržbě veřejného prostranství nebo zálivce stromů trochu nezvyklé
autíčko. Na toto vozítko (elektromobil) jsme dostali příspěvek 220 tis. Kč od životního
prostředí.

Práce na údržbách místních komunikací proběhly na sídlišti Svobody spolu s jarní
očistou krajnic.

Pro větší bezpečnost a dohled nad veřejnými místy byla dokončena instalace
kamerového dohledového systému obce.
V letošním roce nás čeká kompletní obměna lamp veřejného osvětlení
v Brodku i Lukové. Sodíkové výbojky budou nahrazeny moderními LED
svítidly. Na tuto obměnu nám přispěje Ministerstvo průmyslu a obchodu
dvěma miliony korun. Obecní kase to

do budoucna přinese úsporu v nákladech.
Čím více BRKA (biologicky rozložitelný odpad), tím méně směsného
komunálního odpadu a menší náklady
pro obecní pokladnu a šetrnější přístup
k životnímu prostředí. Na připomenutí uvádím, co do hnědých nádob na
BRKO patří a co ne:

Do hnědé nádoby můžete vhodit

Do hnědé nádoby rozhodně nepatří!

Jedná se výhradně o biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, tedy zejména: posekaná
tráva, zbytky rostlin, plevel, listí, nastříhané větve
stromů a keřů, hlína z květináčů, zbytky zeleniny,
ovoce, sypaný čaj a kávová sedlina, vč. čajových
sáčků, seno, sláma, piliny, hobliny a vychladlý popel z čistého dřeva.

Zbytky jídel, jedlé oleje a tuky, mléko a mléčné výrobky, uhynulá zvířata, zvířecí
exkrementy, travní drny, velké kořeny a pařezy, kamení a smetky z chodníků
a samozřejmě plasty, papír, sklo, textil, kovy, popel z uhlí, stavební odpad, piliny
a odřezky z dřevovýroby a nebezpečný odpad!
Do nádob dále nedoporučujeme vyhazovat zbytky invazních rostlin, kvůli zamezení jejich nežádoucímu šíření – jedna se např. o křídlatku, bolševník, pěťour,
akát apod.

Od příštího roku nás čeká změna ve způsobu výběru poplatků za svoz a likvidaci odpadů.
Změna se bude týkat platby za
černé popelnice na směsný komunální odpad. Po projednání
v zastupitelstvu městyse dojde
ke změně způsobu výpočtu

poplatku za odpad. Základním
principem bude, že znečišťovatel platí. Čím více si objednáte popelnic, tím více zaplatíte.
Plátcem poplatku bude vlastník
nemovitosti. Výše poplatku se
bude odvíjet od ceny za popelnici dle její velikosti a frekven-

ce svozu. Cenu vypočte obec na
základě celkových nákladů na
odpadové hospodářství obce.
Plátce poplatku (vlastník nemovitosti) bude mít ohlašovací
povinnost, musí nahlásit obci
počet osob, které v nemovitosti bydlí či přebývají (není vá-

záno na trvalý pobyt) do 15-ti
dnů od nastalé změny počtu
bydlících. Všechny zaplacené (objednané) nádoby budou
označeny čipem (samolepkou
s velikostí nádoby a frekvencí
svozu. Neoznačené popelnice
nebudou vysypány.
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O víkendu máme u nás hody, a tak mi dovolte,
abych Vás co nejsrdečněji pozval na připravený
bohatý program.
Nastává čas dovolených a také rozvolnění nám
dává možnost vydat se za odpočinkem a poznáním.
Přeji Vám krásné dny v letním čase a slunce v duši.
Ing. Roman Zbožínek,
starosta

Matrika
Jubilanti
11. března 2021 – 10. června 2021
70 let
Pavel Skoupil
Josef Konečný
Alois Pochyla

75 let
Eva Navrátilová
Jitka Reisová
Jaromír Složil

80 let
Ivo Plišek
Miroslav Kupka
Laurenc Marák

90 let
Libuše Mojková

Tiskové chyby: V minulém čísle zpravodaje v soupisu zesnulých, kteří nás opustili v roce 2020,
bylo chybně uvedeno křestní jméno paní Tardíkové, správně Vladislava.
V seznamu také nebyl uveden pan Ing. Zdeněk Polášek. Rodinám se omlouváme.
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Základní škola
Školáci se konečně vrátili do školních lavic! Nejprve s rouškami. Nyní už se učíme bez roušek.
Co ve škole podnikáme, uvidíte ve fotogalerii.

Projekt Šablony II. Kreslení s opravdovým malířem
Lubomírem Dostálem. II. třída.

Výtvarná tvorba – IV. třída.

Návštěva Pevnosti poznání v Olomouci. IX. třída.

Výuka ve VI. třídě.

Výzkumníci. IX. třída.
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Obhajoba závěrečných absolventských prací. IX. třída.

Projekt Šablony II.
Návštěva čajovny.
Projekt mimo školu.
III. a IV. třída.

Projekt Šablony II.
Setkání s lesníkem. II. třída.

Projekt Šablony II.
Setkání s lesníkem.
Projekt mimo školu.
III. a IV. třída.

6

Brodecký zpravodaj

2/2021

Mateřská škola
Vzhledem k epidemiologické
situaci a následnému rozvolňování jsme se v mateřské škole
pustili do mnoha aktivit a snažili
jsme se stihnout vše, co jsme si
naplánovali.
Po otevření MŠ proběhlo Jarní
focení dětí a společné focení tříd.
Následoval projektový den (ŠABLONY II.), který se uskutečnil
ve třídě Medvídků: „Jak Jeníček
a Mařenka k perníčkům přišli“.
Tento projektový den ukázal dětem hravou a voňavou formou,

jak se vyrábí perníčky. Děti zjistily, jaké suroviny jsou potřeba
k výrobě perníkového těsta, měly
možnost očichat si vůně koření
a zahrát hru, která byla zaměřená
na bystrost. Také si poslechly pohádku o Jeníčkovi a Mařence –
v trošku jiném kabátku. Nejvíce
se dětem líbila poslední aktivita,
kdy si měly možnost perníčky
nazdobit a ochutnat.
Další projektový den proběhl
u Kočiček a Veverek (ŠABLONY
II.) a nesl název: „Od záchranných

programů k chovatelství“. Projekt
zahrnoval seznámení s novými
pojmy, představení chovných
zvířat, uvedení nejznámějších
záchranných projektů, rozdělení
ptactva. Děti nejvíce zaujala oblast zajímavosti z chovů a mláďata
v hnízdě a jejich hlasové projevy.
V programu nechyběla ani krátká
videa a živá expozice. Od konce
května je opět obnovena výuka
angličtiny v prostorách MŠ.
Zápis do MŠ proběhl elektronickou formou, poté se uskuteč-

nila na školní zahradě schůzka
rodičů dětí, které od září nastoupí do MŠ.
Den dětí proběhl v každé třídě
zvlášť a každá třída ho pojala po
svém.
Velmi milou návštěvou nás potěšila Policie ČR. Děti si měly
možnost vyzkoušet vybavení
policisty, například helmu nebo
vestu, ale také si mohly sednout do policejního auta. Všem
dětem se to velmi líbilo a byly
nadšené. A tímto děkujeme. :)

Odborně zaměřená tematická
setkávání a spolupráce s rodiči
v MŠ (ŠABLONY II) proběhla
ve třídě Veverek a Kočiček. Nejprve se uskutečnily třídní schůzky pro budoucí prvňáčky ve třídě
Veverek. Na třídní schůzce byla
přítomna i psycholožka Mgr. Eva
Butschková, která radila rodičům
dětí s úspěšným startem školní
docházky. Probírala se témata, jak
připravit předškoláka na školu, jak
pracovat s úspěchem a neúspěchem, zmínilo se i téma motivace

k učení, kritika a odměny, výběr
zájmových a sportovních aktivit,
a v neposlední řadě i správná komunikace mezi školou a rodičem.
Schůzka s rodiči proběhla i ve
třídě u Kočiček, kde si děti připravily krátký program – básničky, písničky a tvoření. Přednáška pro rodiče proběhla opět
s paní psycholožkou Mgr. Evou
Butschkovou, která zmínila tato
témata: předškolní příprava
v domácím prostředí, očekávání
rodičů a dětí před nástupem do

ZŠ, jak správně připravit předškoláka, důslednost a hranice
při výchově předškoláka.
V červnu v MŠ zhlédneme divadlo s názvem „Včelí královna“.
Děti se už moc těší na školní
výlet. Ti nejmenší navštíví Zlatou farmu ve Štětovicích a starší
děti se chystají na výlet do Dinoparku ve Vyškově.
Děti z mateřské školy vystoupí
koncem června na hodech, už
pilně trénují choreografii svých
vystoupení.

Na konci června se rozloučíme
s předškoláky – přijde paní ředitelka ze základní školy a paní
učitelka, která bude mít budoucí
prvňáčky.
Mateřská škola přejde na prázdninový provoz, bude uzavřena
od 26. července do 31. srpna
2021.
Za celý kolektiv mateřské školy
přeji krásné léto a spoustu pěkných zážitků. :)
Mgr. Dominika Kozáková
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Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých slaví 25 let
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých vznikla
dne 16. června 1996 sloučením
tří subjektů: České unie nevidomých a slabozrakých (dále
„Unie“), Společnosti nevidomých a slabozrakých v České
republice (dále „SNS“) a Společenství organizací nevidomých
a slabozrakých (dále „Společenství“). Na sjednocení hnutí nevidomých má lví podíl posledně
jmenované Společenství a jeho
výkonný ředitel Václav Polášek,
dnešní prezident SONS. Byla to
vlastně organizace bez individuálních členů – tvořily ji Unie
a SNS, a sice kvůli jednotnému
zastoupení českých nevidomých
v zahraničí a společným kulturním aktivitám často přesahujícím rámec obou organizací.
Unie vznikla 3. prosince 1989
s vizí svépomocného spolku
spoléhajícího především na
vlastní síly, nicméně vítající
i dobročinnost a podporu státu.
SNS byla ustavena 21. dubna
1990 jako nástupnická odnož
dřívější celostátní organizace
zdravotně postižených zvané
Svaz invalidů v ČSR.
Po rozpadu československé federace se Unie a SNS scházely na půdě Společenství a vůle
ke sjednocení nebyla zpočátku
příliš patrná: SNS žila z tradice
a soustřeďovala se na typicky
spolkovou činnost (setkávání,
výlety apod.), zatímco Unie
zakládala a bouřlivě rozvíjela
nové služby (sociální rehabilitaci v Tyfloservisu a na Dědině,
Knihovnu digitálních dokumentů, odstraňování bariér apod.).
Obě organizace usilovaly o státní podporu a bylo čím dál jasnější, že nemohou očekávat
žádoucí štědrost. Statutární
představitelé obou organizací,
jakož i výkonný ředitel Společenství, si byli dobře vědomi skutečnosti, že v naší malé
zemi si těžko můžeme dovolit

dlouhodobě pěstovat dva velmi
podobné spolky. Zároveň dobře
věděli, že oba spolky jsou natolik silné, že jeden ten druhý
hned tak nepohltí. A když se do
věci vložil výkonný ředitel Společenství s nabídkou, že proces
sjednocení bude moderovat
a dotáhne ho ke konečnému cíli,
byl ke sloučení dán první silný
popud.
Od konce roku 1994 se pod
jeho patronací scházeli vyjednávači obou organizací na řadě
sjednocovacích schůzek, až dosáhli dohody. Tu pak schválila
oddělená shromáždění Unie
i SNS a 16. června 1996 se sešlo
ustavující shromáždění dnešní
SONS. Tvořilo je 65 delegátů
SNS a 65 delegátů Unie a jejich
usnesení o sjednocení bylo jednomyslné.
Sjednocení bylo správným krokem. Bylo utlumeno hašteření
uvnitř komunity nevidomých
a slabozrakých a SONS má
dnes nezastupitelnou pozici jak
v očích státu, tak v očích veřejnosti.
Rudolf Volejník,
viceprezident SONS ČR z. s.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS ČR) je spolek,
který sdružuje osoby, které nevidí vůbec nebo vidí špatně už
od dětství, a také ty, co přicházejí postupně o zrak v dospělosti. Spolu s obecně prospěšnými společnostmi (TyfloCentry
a Tyfloservisy), které SONS vybudovala, pracuje na celém území ČR. Své odbočky a odborná
střediska má v převážné většině
okresů ČR a sdružuje na 10 000
členů.
Pro dospělé osoby s těžce poškozeným zrakem nabízí SONS
ČR škálu služeb, které usnadňují každodenní život, zpříjemňují
a obohacují společenské aktivity, učí jak žít, bavit se i pracovat
bez ohledu na poškození zraku.
SONS má v Praze v Jinonicích
i své středisko výcviku vodí-

cích psů pro zájemce z celé republiky. Kontakt: 251 611 154,
vodicipsi@sons.cz
Všichni pracovníci SONS jsou
ze zákona pravidelně proškolováni. Velkou pomocí jsou
dobrovolníci, kteří pomáhají
převážně při doprovodech a zajišťování větších akcí.
V Olomouckém kraji působí
pět poboček SONS – v Přerově,
Olomouci, Prostějově, Šumperku a Jeseníku. V Přerově můžete
SONS navštívit na níže uvedené
adrese:
SONS Přerov
Adresa: Jaselská 6
Kontakt: 775 438 152;
Email: prerov-odbocka@sons.cz
SONS Přerov poskytuje dvě registrované sociální služby: od-

borné sociální poradenství a sociálně aktivizační činnost pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením. Jsou určené osobám
s těžce poškozeným zrakem od
16 let výše. Organizace pomáhá
zajišťovat kompenzační pomůcky, příspěvky, dávky, orientovat
se v zákonech, zprostředkovává
kontakt se společenským prostředím aj. Nyní má ve své členské základně 63 osob. Pro své
uživatele nabízí různé kroužky,
kluby, výlety, exkurze, přednášky, sportovní a kulturní akce,
vše přizpůsobené cílové skupině. Při aktivitách se procvičuje
paměť, jemná motorika, práce
individuální i v kolektivu, a to
v kroužku rukodělném, šachovém, klubu stolních her, při
lekcích trénování paměti aj.

Rukodělný kroužek

Simulovaná střelba
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Zvyšovat fyzickou zdatnost mohou zájemci u bowlingu, zvukem naváděné laserové střelbě,
vycházkách, výletech nebo
u sportovních soutěží. Informace ze sociální oblasti, program
k akcím a další rubriky, jsou
zveřejňovány v měsíčníku Zpravodaj a na webových stránkách:
https://www.sons.cz/prerov
SONS spolupracuje s očními
a praktickými lékaři, městem,
úřady, školami a dalšími neziskovými organizacemi. Pro studenty a veřejnost pořádá zážitkové semináře a dny otevřených
dveří. Zájemci si tak mohou vyzkoušet kompenzační pomůcky,
jako například lupy, čtecí zařízení, počítače a mobily s hlasovým
výstupem, indikátory hladiny
tekutin, měřiče délky, váhy, teploty, také s klapkami na očích
poznávat hmatem předměty, zahrát si stolní hry pro nevidomé
a slabozraké nebo zastřílet si na
zvukem naváděném střeleckém
laserovém simulátoru. Organizace se prezentuje na akcích města,
například na „Senior symposiu“
nebo „Dnu sociální práce.“

Členové a dobrovolníci SONS
mají také možnost seberealizace. Mohou se společně s pracovnicemi a oblastní radou
podílet na plánování a organizování akcí, rozšiřovat mezi lidmi
povědomí o světě nevidomých
a slabozrakých osob, oslovovat
sponzory.
Spolek SONS je závislý na vícezdrojovém financování, proto
uvítá jakoukoli finanční částku.
Přispět mohou dárci na účet:
263081201/0300 nebo do kasiček s maketou vodícího psa
umístěných zejména v obchodech. Každoročně pořádá v polovině října SONS ČR sbírku
„Bílá pastelka.“ Výtěžek slouží
k dofinancování služeb.
Děkujeme všem za finanční
a jinou pomoc, návštěvu a využití našich služeb. Těšíme se na
nové členy, příznivce a dobrovolníky.
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Šachové partie s označením figurek jedné barvy hřebíčkem na vrchu

Článek sestavila vedoucí
pracoviště a sociální
pracovnice SONS Přerov
Mgr. Kamila Hošková, DiS.

Účast na sportovním dnu

Masarykova knihovna
Výdejní okénko v době epidemie jsme od května po mírném rozvolnění nahradili plným provozem knihovny
a od září se budeme těšit v novém školním roce na spolupráci se základní a mateřskou školou.
Našim čtenářům nyní nabízíme spoustu nových knižních titulů od českých a zahraničních autorů.

Otevírací doba pro uživatele
v době prázdnin:
červenec a srpen 2021
pondělí a čtvrtek
9.30–11.30
13.00–17.00

Brodecký zpravodaj
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Místní kino ve spolupráci s knihovnou nabízí občanům letní promítání pod širým nebem
Červenec:
16. 7. 2021

česká komedie „Ženská pomsta“

Srpen zatím v jednání:
13. 8. 2021
český film „Matky“
27. 8. 2021
pohádka pro děti „Mazel a kouzelný les“

Filmový klub Brodek u Přerova
Kina jsou opět v provozu a brodecké kino nezahálí. Novějších snímků se dočkáme zřejmě až v létě, proto filmové distribuce musí
zatím recyklovat i rok staré filmy, které si pořádně neužily svůj čas v kinech. Filmový klub se otevře v září, pokud nás ovšem
nepřekvapí další vlna pandemie. Doufejme, že si budeme moci užít alespoň podzimní filmovou sezónu. Třeba i s popcornem!

100 let Sokola v Lukové
První stopy Sokola vedou do
Kokor. Zde byl Sokol založen
v roce 1903 a u kolébky stálo 39
mužů z Kokor, Lukové, Nelešovic a Žeravic. Prvním starostou
jednoty byl zvolen bratr Antonín
Přecechtěl, nadučitel z Lukové.
V ročence Sokola Kokory vydané ke 100. výročí jeho založení
je možno z fotografie pořízené
roku 1919 při otevření nové Sokolovny zjistit, že členy Sokola
mimo bratra Přecechtěla byli
z Lukové ještě Vojtěch Čapka,
Antonín Chytil, Bohumil Kolář
a Bohumil Prečan.
Rostoucí zájem o členství v Sokole postupně nevyhnutelně
vedl k osamostatnění jednotli-

vých obcí. V Lukové byl Sokol
založen 19. září 1921 v hostinci U Kolářů. První výbor
byl zvolen ve složení: Tomáš
Mackovík – starosta, Teofil Ministr – pokladník, Václav Bednář – jednatel, členové Matouš
Bednář, Matěj Doubravský, Šimon Horáček a Prokop Kolář.
Při založení měl Sokol 25 členů.
Celá činnost Sokola byla zaměřena do dvou oblastí. Tou první
a základní bylo cvičení prostných a cvičení na nářadí, zejména na hrazdě a na kruhách.
Nejdříve se cvičívalo v místním
hostinci a od roku 1925 i na novém hřišti u rybníka. Tou druhou byla oblast kulturní. Nejdří-

ve byl založen kroužek pěvecký
a později i divadelní.
Nedílnou součástí Sokola byla
veřejná okrsková cvičení. A jak
taková vystoupení vypadala, to

nejlépe dokládají dobové fotografie. Vyvrcholením předválečné sportovní činnosti byl
památný X. Všesokolský slet na
Strahově v roce 1938.

10
Za 2. světové války byl Sokol,
jako mnoho jiných sportovních
a kulturních spolků, Němci
zakázán. Po osvobození se Sokolové znovu pouští do své obvyklé činnosti. Pořádají se četná
okrsková vystoupení, na které se
jezdívalo na žebřiňácích a zpívaly se sokolské a národní písně.
Nejčastěji se jezdívalo do Brodku, Kokor, Nelešovic, ale i do
Tršic. Na okrskových cvičeních
nebyla jen samotná prostná, ale
také vystoupení gymnastů na
nářadí. Zvláštní pozornosti se
těšili cvičenci z Lukové, kteří
nejčastěji vystupovali ve složení: Vojtěch Čapka, Ladislav
Dohnal, Vladimír Němec, Josef
Pochyla a bratři Karel a Ladislav Vysloužilovi. Nejvíce se líbily veletoče na hrazdě Ladislava Dohnala a cvičení na kruzích
Karla Vysloužila.
Vyvrcholením celého Sokola
byl XI. Všesokolský slet v Praze v roce 1948. Z vlastních
vzpomínek si pamatuji, že za
žáky na sletě vystoupili Karel
Brož, Tomáš Horák, Miroslav
Hostaša, Jaroslav Krejčiřík, Josef Lochman a Ladislav Prečan.
Nacvičování vedl bratr František Zaoral. Kdo další z Lukové
na sletě vystupoval se z kroniky
ani jiných pramenů nedovídáme. Ale vím, že muže nacvičoval bratr Karel Vysloužil a ženy
sestra Mila Kolářová.
Po roce 1948 je Sokol připojen
do společného ČSTV a tím také
končí Tyršovo pojetí Sokola.
Slety jsou nahrazeny spartakiádami. Ještě na I. spartakiádě
v roce 1955 vystupuje za Sokol
z Lukové 6 cvičenců.
Na malém hřišti u rybníka nebyl prostor pro větší sporty, ale
vedle běžného místa pro cvičení
tam bylo dostatek místa pro volejbalové hřiště. Brzy se místní
volejbalisté vypracovali natolik,
že si troufli i na zápasy mezi sousedními obcemi, nejčastěji proti
Kokorám. Nejatraktivnější však
byly místní zápasy mezi horním
a dolním koncem Lukové, dělící
čára byla u Lípy Svobody. Hrávalo se o bečku piva. Za „Horňáky“ nejčastěji hráli bratři Vojtěch
a Zdeněk Bednářovi, bratři Karel
a Ladislav Vysloužilovi, Ladislav
Dohnal a Metoděj Nezhyba. Za
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„Dolňáky“ hráli Vladimír Němec,
Miloš Vlček, Josef Nezhyba, bratři Josef a Bohuslav Vysloužilovi
z č.p. 10 a nepřehlédnutelný, vždy
ve žlutém tričku hrající, Zdeněk
Vysloužil z č.p. 42.
V padesátých letech se v Sokole
začíná prosazovat stolní tenis.
Nejdříve se hrálo ve dřevěné
svazácké chatě za školní zahradou a od roku 1974 ve zrušené
obecné škole. Za počátečními
úspěchy stolních tenistů stáli
Karel Brož, Jan Horáček, Jaroslav Krejčiřík a Jaroslav Mráček, který se probojoval až na
celostátní turnaj v mládežnické
kategorii. V kronice se uvádí
jako úspěšný rok 1955. Družstvo obsadilo v okresní soutěži
3. místo. V pozdější době se
prosazují mladší hráči Jaroslav
Doubravský, Stanislav Chytil,
Karel Konopčík, Drahomír Němec a Jaroslav Řezníček. Oddíl
ukončil činnost v roce 1990.
V roce 1951 uzrává myšlenka
hrát národní házenou. Chybí
však to nejdůležitější – hřiště.
A tak se usilovně jedná o směnu pole na současné hřiště. Záměr je schválen ještě v prosinci
téhož roku. Sokol nemá žádné
finanční prostředky ani dostupnou stavební techniku. A tak se
na úpravě hřiště všechno dělá
svépomocí. Nejdříve bylo nutné odstranit ornici a pak navézt
nespočet fůr písku. To vše by
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Okrskové cvičení
v Brodku v roce 1938
se nepodařilo bez pomoci Jednotného zemědělského družstva
a Místního národního výboru.
Trvalo dva roky, než se mohlo
na hřišti hrát. V roce 1954 se začalo s tréninkem a přátelskými
zápasy. K zakládajícím členům
oddílu patřili: Zdeněk Bednář,
Karel Brož, Václav Doubravský,
Václav Hodulák, Jan Horáček,
Miroslav Hostaša, Josef Lochman, bratři Jaroslav a Rostislav Mackovíkovi, bratři Josef
a Zdeněk Nezhybovi, Josef
Ondrášek, Josef Pískovský, Ladislav Prečan, Vladimír Sasák,
František Schmid a Stanislav
Vašica. Mezi zakládající členy
oddílu lze zařadit i tyto žáky
ročníků 1939 – 1945: Antonín
Brož, Emil Křížka, Josef Kubeša, Leonard Machala, František

Nezhyba, Jindřich Nezhyba,
Antonín Obrtel, Bohumil Prečan, Oldřich Schmid, Drahomír
Ševčík a František Zaoral.
Do krajské soutěže vstoupil oddíl v roce 1955 v sestavě:
• brankář – Zdeněk Bednář
• obrana – Václav Hodulák,
Rostislav Mackovík, Vladimír Sasák
• 1. útok – Karel Brož, František Schmid, Oldřich Sládeček
(z Rokytnice)
• 2. útok – Jaroslav Mackovík,
Josef Nezhyba, Ladislav Prečan
Oddíl národní házené rád jezdíval na oblíbené turnaje v Kokorách, Žeravicích, ale i v Bystročicích.
Od 60. let se v Lukové pořádaly
vlastní „Hodové turnaje“.

Hodový turnaj v roce 1966
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Jak běžel čas, postupně se začaly jednotlivé generace navzájem
prolínat. Z poválečné generace se postupně zapojovali Jiří
a Radoslav Bednářovi, Jaromír
a Stanislav Chytilovi, Karel Konopčík, Zdeněk Knittl, Jiří Kubeša, Vladimír Kubis, Jaroslav
Mackovík ml., Rostislav Mackovík, Jiří Nezhyba a Jaroslav
Řezníček.
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Domácí hráči postupně stárli
a místní náhrada nebyla. A tak
se do oddílu získávali starší hráči ze sousedních obcí, zejména
z Rokytnice. Z hostujících hráčů zaslouží ocenění František
Sládeček, který hrál za Lukovou
snad 20 let. Posledními, kdo se
z domácích do házené zapojili, byli Petr Chytil a Vít Prečan
(oba ročník 1972). Pro klesající

zájem o házenou i nepřiměřené
požadavky sekce národní házené (založení mládežnických oddílů) Luková ze soutěže odstupuje a v roce 2001 končí.
Od roku 1986 se datuje první
Hodový turnaj v malé kopané –
mladí proti starším. Soutěžně
začal oddíl hrát od podzimu
1990. Prvními propagátory
tohoto sportu v Lukové byli:
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Karel Hradílek, Zbyněk Mackovík, Drahomír Němec a Jaroslav
Řezníček ml. V době největšího
zájmu o malou kopanou měl
oddíl 2 družstva mužů a jedno
družstvo žen. V současné době
hraje již pouze jedno družstvo
2. ligu přerovské malé kopané
pod názvem PDHT Luková.
Ladislav Prečan,
kronikář

Oddíl malé kopané v roce 2018
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Vážení fotbaloví přátelé,
za normálních okolností bychom v této době hodnotili dobíhající finiš sezóny, děkovali
hráčům, trenérům za odvedenou
práci a fanouškům za vřelou
podporu. Nic z toho se však neudálo. V letošním roce se neodehrálo žádné mistrovské utkání a celá sezóna 2020/2021 byla
anulována. Pokud bychom měli
hledat pozitiva, tak asi to jediné
je, že se naše „A“ mužstvo udrželo v krajském přeboru i na sezónu následující.
Těch negativ bylo ovšem podstatně více. Tím hlavním negativem je, že distanční výuka
a nemožnost kolektivního spor-
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tování se zásadním způsobem
podepsaly na všech dětech.
Mnoho z nich se dokonce našlo
v pohodlném, neaktivním a konzumním životě a ke sportování
se už nevrátilo.
Náš téměř opuštěný areál v covidové době lákal teenagery
a ostatní k setkávání a krácení
si dlouhé chvíle. To by ještě nebylo to nejhorší, kdyby ovšem
jejich počínání neodnesly naše
branky a fotbalové sítě, které
byly nenávratně poničeny.
Díky anulaci výsledků se naše
„B“ mužstvo, které pravidelně
bojuje již několikátou sezónu na
nejvyšších příčkách o postup do
okresního přeboru, musí soustře-

dit na následující sezónu. A my
pevně věříme, že jim postup do
vyšší soutěže již neunikne.
Ale ať nejsme jen kritičtí.
V mezidobí probíhala soutěž
Přerovského deníku o nejpopulárnějšího hráče Přerovska. Náš
matador Ivo Horák bojoval srdnatě a skončil na krásném druhém místě s celkovým počtem
2 992 hlasů. Gratulujeme!
V minulých týdnech odehrála
naše mužstva přípravná utkání.
Náš „A“ tým zajížděl na regionální derby do Tovačova a odvezl si vítězství 2:7. Zápas se
povedl mimo jiné Alfrédu Složilovi, který skóroval hned 4x.
Naše „B“ mužstvo si pozvalo na
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přípravné utkání kolegy z Grygova a v divoké přestřelce naši
borci zvítězili 10:4.
Další dobrá zpráva je, že náš
projekt hřiště s umělým povrchem a multifunkční hřiště
s osvětlením je ve finální fázi
na stavebním úřadě a v nejbližších dnech čekáme na stavební
povolení. Následně zažádáme
o dotační titul u Národní sportovní agentury. Tyto plochy nám
poskytnou celoroční možnost
rozvoje pohybu, ať už to bude
fotbal, tenis, basketbal, nohejbal, volejbal atd. Moc se těšíme
na to, až se náš areál FK Brodek
u Přerova stane areálem multisportovním.
LEGENDA:
Hřiště malá kopaná
– 50x27 m
– povrch WINNER 50
Multifunkční hřiště
– 36x18 m
– povrch FAST TRACK 15
Zámková dlažba
– 2x50 m
– HOLLAND I 60

Závěrem bychom Vás chtěli pozvat na Brodecké hody, které se
uskuteční v sobotu 26. 6. 2021
mimo jiné na našem hřišti.

Od 10 hodin se můžete přijít
podívat a podpořit naše nejmenší ratolesti při turnaji přípravek a žáků o „Pohár starosty“

a odpoledne ve 14 hodin se
odehraje tradiční přátelské
derby starých gard Brodek vs.
Majetín.

Těšíme se na viděnou a přejeme Vám krásné, ničím nerušené
prázdniny.
Albert Složil, místopředseda
FK Brodek u Přerova
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Report z Pirátské Tvrze
Vážení čtenáři našich pravidelných reportů,
po předešlém nelehkém roce,
kdy bylo setkávání velmi omezeno, stejně jako asi většina lidí
s nadějí vyhlížíme další rozvolnění a světlejší zítřky a už se
opravdu těšíme na všechny akce
a na setkání s vámi.
V sobotu 19. června jsme opět
reprezentovali na Fotbalovém
turnaj politických frakcí v Bystročicích. Souběžně probíhalo
víkendové komunitní setkání
v Brodku u Přerova ve skautské
klubovně. Kromě sportovního vyžití komunity Pirátských
sportovců bylo na programu

i finále a následné vyhlášení
vítězů Counterstrikové (online
počítačová hra) ligy, kterou naši
členové pomáhají pořádat. Výsledky byly bohužel známy až
po uzávěrce zpravodaje.
O prodlouženém červencovém
víkendu, kdy jsou dva státní
svátky za sebou, přispějeme tradičně turnajem v tenisové čtyřhře v úterý 6. července na tenisovém kurtu v Majetíně.
Druhou srpnovou sobotu, tedy
14. srpna, nás čeká festival svobodné hudby VyOsení v Přerově na Base Campu, který již
potřetí spolupořádáme společně s Piráty z Přerova. V nejbliž-

ších dnech lze očekávat zveřejnění vystupujících hudebníků
a kapel.
Prázdniny zakončíme již 15. ročníkem každoročního festivalu
Kytary in Majetín. Přivítáme
opět několik kapel z regionu
jako třeba Nicotine heart, kteří
hrají blues-rock nebo Miserable Ones, kteří reprezentují styl
zvaný surf. Ten můžete slyšet
např. v soundtracku k filmu Pulp
Fiction. Po roce se ukáží i místní Session a večírek zakončí DJ
Crackenn, Jungling Jay a Pan
Pouštěč, kteří zahrají převážně
drum´n´bass ze svých přehrávačů či vinylových desek.

Festival se bude konat v sobotu
28. srpna a od ranních hodin mu
bude předcházet také již námi
tradičně pořádaný nohejbalový
turnaj v areálu majetínského
koupaliště za saunou.
Jestli to pandemická situace dovolí, rádi bychom oživili i tradici turnajů v karetní dovednostní
hře Poker Texas Hold´em.
Jinak se samozřejmě budeme
i aktivně podílet na předvolební
kampani Pirátů a Starostů, která
vyvrcholí sněmovními volbami
8. a 9. října.
Radek Vojtek
předseda MS Pirátská Tvrz
a kolektiv Pirátské Tvrze

PDHT Luková
Vážení fotbaloví fanoušci,
sportovní přátelé,
sezona 2020/2021 byla administrativně prohlášena z důvodu pandemie Covidu za ukončenou, a tím pádem byly stejně
jako loni anulovány odehrané
výsledky celé soutěže. Nikdo

tedy nepostupoval a nikdo ani
nesestoupil.
Tak jako jinde i fotbal nebo
sport obecně se potýká kvůli
takto dlouhému období pauzy
s odlivem hráčů a týmů, kteří
skončí a svou činnost již neobnoví. Je tedy otázkou, kolik lig

pod hlavičkou PLMK se podaří pro příští soutěžní ročník
rozjet. Každopádně začátek
nové sezony je plánován na
konec srpna a snad se nám
již zadaří i díky předchozím
zkušenostem sezonu kompletně odehrát.

Aktuálně probíhá čile letní
příprava formou přátelských
zápasů s různými soupeři.
Veškeré další informace k přípravě a další novinky najdete na facebookovém profilu
PDHT Luková www.facebook.
com/PDHTLukova.
Radek Vojtek, PDHT Luková

Kynologický klub Brodek u Přerova
Po vynucené coronavirové pauze
se život na našem cvičáku pomalu vrací do starých kolejí. Po
rozvolnění se rozjely nejen výcviky, ale také zkoušky, kterých
se někteří naši členové zúčastnili. Katka s Kirou složily lovecké
zkoušky, Hanka s Ebbi složily
canisterapeutické zkoušky, Tom
s Umpou složili zkoušku IGP
3, což je nejvyšší mezinárodní
zkouška skládající se ze stopy,
poslušnosti a obrany. Na stopě
si dokonce „vyčichali“ 98 bodů
a na obraně „vykousali“ 97 bodů
ze sta. Dva týdny nato složili
zkoušku ZZZ, což je vstupní
záchranářská zkouška. Začátkem měsíce června Tom složil

figurantské zkoušky a na našem
cvičáku tak již můžeme pořádat
všechny kynologické zkoušky
včetně těch nejvyšších. Vše zmíněné probíhalo na externích cvičištích. Na podzim bychom rádi
uspořádali zkoušky i v našem
kynologickém klubu. V první
polovině května jsme na našem
cvičáku pořádali další z brigád.
Celý cvičák byl uklizen, byly
odstraněny poslední následky
loňské povodně a byla zabudována nová překážka – vysoký
žebřík, který byl pořízen díky
dotaci naší obce. Výcvik jsme
pro naše členy v dubnu zpestřili
slaňováním, kde si naši členové
mohli vyzkoušet slanit společně

se svým psím parťákem, v plánu máme výcvik na střelnici
a máme domluvený výcvik na
motorových člunech. I nadále
jsme se snažili pomáhat potřebným, uspořádali jsme mezi sebou několik sbírek. Přispěli jsme
mimo jiné olomoucké ZOO, olomouckému útulku a vybrali mezi
sebou finanční částku, kterou
jsme věnovali mobilnímu hospici „Nejste sami“ v Olomouci.
Také jsme uspořádali několik
ukázek: pro školku v Tršicích,
pro školu a školku v Lazníkách,
dále pro výchovný ústav na Svatém Kopečku a v Tršicích.
Do dalších měsíců máme spoustu plánů. Plánujeme uskutečnit

dříve zrušený a přesunutý dětský
den, jehož výtěžek půjde na pomoc Tomášku Fialovi, dvouletému chlapečkovi, který bojuje
s nemocí SMA (spinální muskulární atrofie), máme také domluveno několik ukázek na dětských
dnech, táborech, ve školách
a školkách a někteří z nás mají
v plánu i další závody. Na podzim také proběhnou již zmiňované zkoušky. Samozřejmostí je
také další rozvoj našeho cvičáku.
Nyní bychom se rádi zaměřili na
budování praktických překážek
a trenažerů, které budou sloužit
zejména pro výcvik záchranářských a služebních psů.
Tomáš Ministr
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Z činnosti Kynologického klubu
Kynologický klub v Brodku u
Přerova je otevřen pro všechny
majitele psů, kteří mají zájem
naučit svého čtyřnohého přítele základům poslušnosti, s

možností dosáhnout i vyšších
výsledků.
Klub má přes dvacet členů
a činnost je velmi rozsáhlá. Účastní se jí desítky lidí

se psy, kteří chtějí své psí
miláčky naučit poslušnosti.
Kynologický klub provádí
služební, sportovní a záchranářskou kynologii. Výcvik

vedou zkušení výcvikáři třikrát v týdnu a účastní se ho
nejen místní majitelé psů, ale
i ti z okolí.
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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 M edia s.r.o.; www.obecni-noviny.cz.
Termín uzávěrky příštího zpravodaje je stanoven na 16. 6. 2021, číslo vydání 1/2021.
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.

