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Slovo starosty 
Vážení spoluobčané, milí sou-
sedé, 
držíte v ruce poslední zpravodaj 
letošního roku. Začátek zimy 
nás přivítal sněhovou nadílkou, 
a dle rčení „Lucie noci upije, ale 
dne nepřidá“ je konec roku na 

dohled. Vzhledem k nelepšící se 
epidemiologické situaci a vlád-
ním nařízením se neuskutečnily 
některé tradiční akce jako lam-
pionový průvod nebo rozsvě-
cení vánočního stromu s účastí 
našich nejmladších občánků. 

Naše odpady, naše starosti.  
(Nerudovské téma:  

„Kam s ním a dnes také za kolik“)
Proč se mění způsob platby za 
komunální odpad?
ČR vydala nový zákon o odpa-
dech a změnila zákon o místních 
poplatcích. Pro obec to zname-
ná zrušit dosavadní způsob pla-
cení za odpady. Zastupitelstvo 
na svém patnáctém veřejném 
zasedání schválilo novou obec-
ně závaznou vyhlášku č.1/2021 
s účinností od 1. 1. 2022. 
Platnost dosavadní vyhlášky 
č.2/2018 končí 31. 12. 2021. Je 
třeba se zaregistrovat na úřadu 
městyse k poplatku za komunál-
ní odpad z nemovitosti. Cílem 
je, aby příjmy od občanů a spo-
lečnosti Ekokom (platí obci za 
vytříděnost odpadů) pokryly 
v budoucnu výdaje spojené s od-
padovým hospodářstvím obce. 
Pro občany by nový způsob měl 
být také motivací co nejvíce 

třídit využitelné odpady a tím 
snížit produkci směsného ko-
munálního odpadu v roce 2022 
alespoň na 190 kg/os/rok. Toto 
snižování by v roce 2030 mělo 
dosáhnout na 120 kg/os/rok.

Kdo se musí registrovat?
Plátcem poplatku jsou spo-
lečenství vlastníků jednotek 
(SVJ) nebo vlastník nemovitos-
ti – rodinného domu či bytového 
domu nebo rekreačního objektu. 
K poplatku je třeba se zaregis-
trovat (viz přiložený formulář 
pro registraci ve zpravodaji), 
a to nejpozději do 31. 1. 2022.

Co když se nezaregistruji?
Každá nádoba na směsný ko-
munální odpad bude označena 
barevnou samolepkou, kterou 
obdrží vlastníci po registraci 

a umístí ji viditelně na popelni-
ci. Bez registrace (samolepky na 
popelnici) nebude směsný odpad 
po 31. lednu 2022 vyvezen.

Proč právě 60 l za osobu (po-
platníka) za měsíc?
Průměrně každá osoba vytvoří 
denně 4 litry odpadu. Zvole-
ných 60 l se rovná polovině, to 
znamená 2 litrům denně na oso-
bu. Vynásobíme-li tyto dva lit-

ry 30 dny v měsíci, dostaneme 
60 l směsného odpadu za měsíc 
a osobu.

Kolik budu platit?
Nová vyhláška č.1/2021 stano-
vuje platbu za využívání odpa-
dového systému obce – (svoz 
a likvidaci odpadu) na 1,- Kč za 
1 litr kapacity objednané nádo-
by na směsný odpad a výše ka-
pacity je stanovena na 60 l/oso-
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bu/měsíc. Příklad: čtyřčlenná 
rodina v rodinném domě zaplatí 
minimálně 2 880,- Kč za rok.

Jsme čtyřčlenná rodina, odpad 
třídíme, stačí nám jedna 120l 
popelnice na měsíc. Proč máme 
platit větší kapacitu popelnice?
To, že třídíte, neznamená, že 
neprodukujete více odpadu. Vy-
tříděný odpad odložíte do barev-
ných popelnic doma nebo na ve-
řejných stanovištích (hnízdech) 
nebo ve sběrném dvoře. I odtud 
odpad musí někdo odvézt a obec 
musí za svoz zaplatit. V ceně za 
popelnici jsou částečně zahrnu-
ty i další náklady na odpadové 
hospodářství, nikoli jen svoz 
směsného odpadu, který vyho-
díte do černé popelnice. Očeká-
vané náklady obce na odpadové 
hospodářství pro letošní rok 
činí v přepočtu na jednoho ob-
čana cca 720,- Kč. Vezmeme-li 
v úvahu současný inflační vývoj 
a nárůsty cen, bude výše nákla-
dů v příštím roce jistě vyšší.

Když si musím objednat více 
nádob (větší kapacitu), které 
nenaplním, přestanu třídit.
Pokud odpad produkujete, máte 
povinnost jej také třídit a ukládat 
na určená místa v souladu s no-
vým zákonem o odpadech. Obec 
je pak povinna zajistit místa pro 
jeho odkládání. Nedodržení po-
vinnosti třídit lze postihnout jako 
přestupek spojený s uložením po-
kuty. Vytříděné odpady prochází 
třídící linkou svozové společnos-
ti, která v případě nežádoucího 
obsahu obci účtuje další poplat-
ky, čímž se zvyšují náklady na 
odpadové hospodářství.

Co se promítá do ceny za li-
kvidaci odpadů?
Primárně je to svoz a ukládka 
směsného komunálního odpadu 
a tříděného odpadu. Obec z pe-
něz vybraných na poplatcích od 
občanů hradí také kontejnery 
na bioodpad, objemný a nebez-
pečný odpad. Finance slouží 
také k úhradě provozu sběrného  
 

dvoru, vývozu odpadkových 
košů, úklidu černých skládek.

Sběrný dvůr pro občany 
Brodku u Přerova a Lukové:
Na sběrném dvoře je shromaž-
ďován odpad z domácností ob-
čanů Brodku u Přerova a Lu-
kové. Před předáním odpadu se 
musí občan prokázat dokladem 
s uvedeným bydlištěm a do-
kladem o provedené registraci 
tohoto bydliště Úřadem měs-
tyse Brodku u Přerova, jinak 
od něj nebude odpad převzat. 

 

Jako každý rok předložil VaK 
Přerov a.s. kalkulaci stočného 
dle množství odebrané vody 
(vodoměru) na příští rok ve výši 
35,90 Kč za m3. Vodné je kalku-
lováno ve výši 32,64 Kč za m3.

Dovolte mi, milí spoluobčané, 
abych Vám popřál požehnané 
svátky vánoční. Zároveň Vám 
do nového roku přeji jménem 
svým i jménem celého zastupi-
telstva městyse všechno nejlep-
ší, hodně štěstí, zdraví, lásky, 
osobních a pracovních úspěchů.

Ing. Roman Zbožínek, 
starosta 

Matrika

70 let

František Jenderka
Marie Procházková

75 let

Libuše Lančová

85 let

Vladimíra Bradová
Ludmila Kubisová

80 let

Marie Jurčová

Jubilanti do 14. prosince 2021

Lukáš Konečný
Martin Krajča

Zora Durová
Robin Jahoda

Josefína Přikrylová
Vivien Samková

Adéla Růžičková

Vítání občánků dne 30. 10. 2021

Dne 23. 10. 2021 proběhl svatební obřad v prostorách cvičiště Ky-
nologického spolku Brodek u Přerova. Zde si řekli své ANO mi-
lovníci psů pan Stanislav Hošek a paní Kristýna Chudá. Na závěr 
svatebního obřadu potvrdili souhlasným štěkotem přítomní pej-
sci, že rozhodnutí uzavřít sňatek na tomto místě, bylo naprosto 
super rozhodnutí. :)

Margita Calábková, 
matrikářka
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Mateřská škola
Podzim v mateřské škole jsme 
si velmi užili tvořením výrobků, 
dlouhými vycházkami a poby-
tem na školní zahradě a hřišti. 
Adventní čas přinesl i sníh, kte-
rý ocenily hlavně děti. :)
Na začátku října jsme v mateřské 
škole zhlédli divadelní představe-
ní s názvem „Jak Karlík zachránil 
babičku“. Dětem se moc líbilo a už 
se těší na další kulturní akce, které 
se vzhledem k epidemiologickým 
okolnostem snad uskuteční. 
Během posledního říjnového ví-
kendu proběhlo i Vítání občán-
ků, na kterém zazpívaly a zare-
citovaly naše šikovné holčičky 
z oddělení Veverek. 
Již tradičně se první listopadový 
týden uskutečnila podzimní vý-
stava ve vestibulu mateřské školy. 
Výrobky z papíru, přírodnin i ke-
ramiky se dětem velmi povedly.
Jsme rádi, že i přes epidemio-
logické okolnosti stále pracuje 
kroužek angličtiny s lektorkou 
z jazykové školy.
V mateřské škole proběhla lo-
gopedická depistáž pod vede-
ním paní logopedky.  
Začátkem prosince nás navštívil 
Mikuláš, anděl a čert. Děti za-
zpívaly a zarecitovaly básničky 
a písničky s mikulášskou téma-
tikou. Za svoji šikovnost byly 
odměněny sladkým balíčkem. 
Advent je v plném proudu 
a všichni se už těší na Vánoce. 
Každá třída je krásně vánočně 
nazdobena. Ve vestibulu máme 
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vánoční stromeček, pod kterým 
se nachází betlém z keramiky. 
Než začne vánoční volno, tak si 
každá třída u stromečku zazpívá 
koledy a rozdají se dárečky. 
V novém roce máme v plánu 
uskutečnit lyžařský výcvik pro 
nejstarší děti, který bude probí-
hat formou kurzů jedenkrát týd-

ně ve skiareálu v Hlubočkách. 
Věříme, že sněhové i epidemio-
logické podmínky nám budou 
přát. :)
Krásné Vánoce, hodně zdraví 
a sil do nového roku. 

Mgr. Dominika Kozáková

Masarykova knihovna a kino
Čtení do ouška pro seniory

Jak asi víte, naše knihovna ne-
poskytuje služby jen brodec-
kých občanům, ale plní i funkci 
střediskovou a poskytuje regi-
onální služby v podobě meto-
dického vedení, nákupu knih, 
jejich odborného zpracování 
a pravidelné cirkulaci výměn-
ných fondů osmi knihovnám 
v okolních obcích. Patří mezi 

ně i obec Rokytnice. Letos na 
podzim knihovna navázala spo-
lupráci s Domovem Na zámeč-
ku v Rokytnici. Po vzájemné 
domluvě jsme vytvořili nový 
projekt živého čtení pro babič-
ky a dědečky, s cílem obohatit 
sociální kontakt mezi seniory 
v podobě čteného slova, podě-
lit se s nimi o zajímavé příběhy 

a události z literatury, pohladit 
je na duši a zpestřit jim pobyt 
v domově.
Čtení probíhá v pravidelných 
cyklech ve čtvrtek 1x za 14 dní.  
Senioři si sami dle svého přání 
určují žánr, který chtějí před-
čítat. Bavíme se též o autorovi 
čtené knihy a zajímavostech 
z jeho života. Senioři s ra-

dostí podporují diskuzi a při-
dávají své myšlenky a vlastní  
příběhy.

Věra Hrabalová

V letošním roce se obnovila po-
dlaha v klubovně kina a pořídil 
se nový sedací nábytek.

Krásné a pokojné vánoční svátky,  

plnou náruč zdraví, štěstí a spokojenosti  

v novém roce 2022 vám všem přejí  

zaměstnanci Masarykovy knihovny a kina.

PF 2022
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JUNÁK – český skaut, středisko 
Táborníci Brodek u Přerova, z.s.

Na jaře letošního roku bohužel 
došlo k omezení činnosti skau-
tu, neprobíhaly schůzky a plá-
nované akce pro veřejnost se 
nekonaly. Využili jsme tento čas 
k opravám klubovny v Brodku. 
Do prostoru bývalé kanceláře 
jsme vestavěli patrovou palan-
du pro přespání cca dvanácti 
lidí, kterou využíváme na ví-
kendové akce, nebo při proná-
jmech jiným organizacím. Ve 
dvou klubovnách a v kuchyni 
je nová podlaha a nábytek včet-
ně kuchyňské linky. Plánujeme 
dovybavení kuchyně jednotným 
servisem k pořádání oslav. 

O prázdninách se situace okolo 
Covidu uklidnila a bylo možné 
naplánovat tábory. První dva 
týdny prázdnin jsme tradič-
ně strávili na táboře v Nejdku. 
Další dva týdny měly děti mož-
nost se zabavit na příměstském 
táboře v klubovně v Brodku. 
Na každém turnusu se sešlo 
30 dětí. Těší nás každoroční zá-
jem o námi pořádané tábory, ale 
i když je poptávka větší, nejsme 
schopni zajistit více míst ani ter-
mínů.
V září proběhl nábor a začaly 
pravidelné schůzky ve středu 
a v pátek. Ve vedení schůzek 

se nově střídají všichni vedou-
cí z letního tábora. Věříme, 
že schůzky budou pokračovat 
v normálním režimu bez ome-
zení až do konce školního roku. 
Zatím nám plány kazí absence 
dětí z důvodu vyhlášených ka-
rantén ve škole. 
V září jsme uspořádali tradič-
ní vaření kotlíkových gulášů. 
Přihlásilo se 12 týmů a přišlo 
i hodně diváků. Byla to jedna 
z posledních možností se sejít 
s více lidmi, pak přišla další 
omezení.
V průběhu celého roku na-
bízíme pronájem klubovny 

na oslavy, víkendové poby-
ty nebo vzdělávací a školící 
akce. Táborovou základnu 
v Nejdku pronajímáme v létě 
dalším organizacím na tábory 
a v průběhu roku na víkendové 
pobyty. 
Ceník pronájmů najdete na  
brodek.skauting.cz

Přejeme krásné Vánoce a šťastný 
nový rok.

Pavlína Procházková
vedoucí střediska Táborníci 

Brodek u Přerova

Z činnosti Klubu seniorů 
Rok 2020 nám příliš nepřál. 
Program, který byl plánován, 
nám z velké části zmařil „Co-
vid“. Proto jsme se velmi těšili, 
až budeme moci opět vyjet za 
poznáním. V roce 2021 jsme již 
po několikáté navštívili ZOO 
Kopeček u Olomouce. Neopo-
menuli jsme se podívat, jak se 
daří našemu stromu, který jsme 
zde v minulosti vysadili.
V červnu se konečně uskuteč-
nil plánovaný zájezd na zámek 
do Kunína. Dále jsme zavítali 
do Nového Jičína. Zde si kaž-
dý zvolil individuální program. 
Zajímavá byla návštěva muzea 
klobouků s možností některé 
si vyzkoušet. Hned bylo o zá-
bavu postaráno. Den jsme za-
končili na Helfštýně, kde nás 

zaujaly nově upravené hradby. 
Začátkem července nás přivítal 
Levandulový statek Bezděkov. 
V době, kdy levandule kvetou, 
je to nádherný zážitek. V malém 
krámku jsme ochutnali i levan-
dulové speciality.
V srpnu jsme již tradičně zavíta-
li na Florii do Kroměříže.
Vyvrcholením naší činnosti 
v roce 2021 byla návštěva Kut-
né Hory a nedalekého Sedlece. 
Průvodce ing. Tomáš Kryl nám 
velmi zasvěceně vyprávěl o pa-
mátkách a historii města. Na-
vštívili jsme mimo jiné Chrám 
sv. Barbory. V nedalekém Sed-
leci jsme si prohlédli katedrá-
lu Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Jana Křtitele, dále hřbitovní 
kostel Všech svatých s kostnicí.

V září jsme v Moravském diva-
dle v Olomouci zhlédli operetu 
Mamzelle Nitouche. Zážitků 
tedy bylo více než dost. 
V těchto dnech již plánujeme 
aktivity na rok 2022.
Chtěli bychom navštívit ZOO 
v Ostravě, Arboretum Staříč, 
jarní Florii v Kroměříži, Miku-
lov. Nesmí chybět ani divadelní 
představení dle nabídky.
Chtěli bychom se také blíže se-
známit s historií města Přerova 
a zámku v Tovačově.
Držme si palce, ať nás Covid ne-
zastaví.
Pokud máte zájem cestovat 
se seniory i v příštím roce, 
sledujte nabídky ve vývěsní 
skříňce, nebo se obraťte pří-
mo na předsedkyni Klubu se-

niorů paní Ludmilu Dohna-
lovou (možno využít email:  
lud.dohnalova@seznam.cz). 
Rádi v našich řadách uvítáme 
i nové členy.
Děkujeme zastupitelům městy-
se Brodek u Přerova za zájem 
o starší spoluobčany a podporu 
činnosti Klubu seniorů. Dotace 
poskytnutá městysem otevírá 
seniorům cesty za novými zá-
žitky.
Závěrem přeji všem lidem klid-
né a spokojené Vánoce a v no-
vém roce 2022 pevné zdraví, 
lásku, vzájemnou toleranci, 
úctu…

Za Klub seniorů  
v Brodku u Přerova

Mgr. Eva Sopčáková 

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, Ne-
lešovic a Žeravic. Prvním sta-
rostou jednoty byl zvolen bratr 

Antonín Přecechtěl, nadučitel 
z Lukové. V ročence Sokola Ko-
kory vydané ke 100. výročí jeho 
založení je možno z fotografie 
pořízené roku 1919 při otevření 
nové Sokolovny zjistit, že členy 

Sokola mimo bratra Přecechtě-
la, byli z Lukové ještě Vojtěch 
Čapka, Antonín Chytil, Bohu-
mil Kolář a Bohumil Prečan.
Rostoucí zájem o členství v So-
kole postupně nevyhnutelně 

vedl k osamostatnění jednotli-
vých obcí. V Lukové byl Sokol 
založen 19. září 1921 v hos-
tinci U Kolářů. První výbor 
byl zvolen ve složení: Tomáš 
Mackovík – starosta, Teofil Mi-
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nistr – pokladník, Václav Bed-
nář – jednatel, členové Matouš 
Bednář, Matěj Doubravský, Ši-
mon Horáček a Prokop Kolář. 
Při založení měl Sokol 25 členů.
Celá činnost Sokola byla za-

měřena do dvou oblastí. Ta 
první a základní, to bylo cvi-
čení prostných a cvičení na ná-
řadí. Zejména na hrazdě a na 
kruhách. Nejdříve se cvičívalo 
v místním hostinci a od roku 

1925 i na nové hřišti u rybníka. 
Ta druhá oblast byla kulturní. 
Nejdříve byl založen kroužek 
pěvecký a později i divadelní. 
Nedílnou součástí Sokola byla 
veřejná okrsková cvičení. A jak 

taková vystoupení vypadala, to 
nejlépe dokládají dobové fo-
tografie. Vyvrcholením před-
válečné sportovní činnosti byl 
památný X. Všesokolský slet na 
Strahově v roce 1938.

Za 2. světové války byl Sokol, 
jako mnoho jiných sportovních 
a kulturních spolků, Němci zaká-
zán. Po osvobození se Sokolové 
znovu pouští do své obvyklé čin-
nosti. Pořádají se četná okrsková 
vystoupení, na které se jezdívalo 
na žebřiňácích a zpívaly se sokol-
ské a národní písně. Nejčastěji se 
jezdívalo do Brodku, Kokor, Ne-
lešovic, ale i do Tršic. Na okrsko-
vých cvičeních nebyla jen samot-
ná prostná, ale také vystoupení 
gymnastů na nářadí. Zvláštní po-
zornosti se těšili cvičenci z Luko-
vé, 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 Do-
hnala a cvičení na kruzích Karla 
Vysloužila.
Vyvrcholením celého Sokola 
byl XI. Všesokolský slet v Pra-
ze v roce 1948. Z vlastních 
vzpomínek si pamatuji, že za 
žáky se sletě vystoupili Karel 
Brož, Tomáš Horák, Miroslav 
Hostaša, Jaroslav Krejčiřík, Jo-
sef Lochman a Ladislav Prečan. 
Nacvičoval nás bratr František 
Zaoral. Kdo další na Sletě z Lu-
kové vystupoval se z kroniky ani 
jiných pramenů nedovídáme. 
Ale vím, že muže nacvičoval 
bratr Karel Vysloužil a ženy se-
stra Mila Kolářová.
Po roce 1948 je Sokol připojen 
do společného ČSTV a tím také 
končí Tyršovo pojetí Sokola. 
Slety jsou nahrazeny spartaki-
ádami. Ještě na I. Spartakiádě 
v roce 1955 vystupuje za Sokol 
z Lukové 6 cvičenců.

Na malém hřišti u rybníka ne-
byl prostor pro větší sporty, ale 
vedle běžného místa pro cvičení 
tam bylo dostatek místa pro vo-
lejbalové hřiště. Brzy se místní 
volejbalisté vypracovali natolik, 
že si troufli i na zápasy mezi sou-
sedními obcemi, nejčastěji proti 
Kokorám. Nejatraktivnější však 
byly místní zápasy mezi horním 
a dolním koncem Lukové. dělící 
čára byla u Lípy Svobody. Hráva-
lo se o bečku piva. Mezi „Horňá-
ky“ nejčastěji hráli bratři Vojtěch 
a Zdeněk Bednářovi, bratři Karel 
a Ladislav Vysloužilovi, Ladislav 
Dohnal a Metoděj Nezhyba. Za 
„Dolňáky“ hráli Vladimír Němec, 
Miloš Vlček, Josef Nezhyba, bra-
tři 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 zahra-
dou a od roku 1974 ve zrušené 
obecné škole. Za počátečními 
úspěchy stolních tenistů stáli 
Karel Brož, Jan Horáček, Jaro-
slav Krejčiřík a Jaroslav Mrá-
ček, který se probojoval až na 
celostátní turnaj v mládežnické 
kategorii. V kronice se uvádí 
jako úspěšný rok 1955. Druž-
stvo obsadilo v okresní soutěži 
3. místo. V pozdější době se 
prosazují mladší hráči Jaroslav 
Doubravský, Stanislav Chytil, 
Karel Konopčík, Drahomír Ně-
mec 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 smě-
nu pole na současné hřiště. Zá-
měr je schválen v prosinci ještě 
téhož roku. Sokol nemá žádné 
finanční prostředky ani dostup-
nou stavební techniku. A tak se 
na úpravě hřiště všechno dělá 
svépomocí. Nejdříve bylo nut-
né odstranit ornici a pak navézt 
nespočet fůr písku. To vše by 
se nepodařilo bez pomoci Jed-
notného zemědělského družstva 
a Místního národního výboru. 
Trvalo dva roky, než se mohlo 
na hřišti hrát. V roce 1954 se za-
čalo s tréninkem a přátelskými 
zápasy. K zakládajícím členům 
oddílu patřili: Zdeněk Bednář, 
Karel Brož, Václav Doubravský, 
Václav Hodulák, Jan Horáček, 
Miroslav Hostaša, Josef Lo-
chman, bratři Jaroslav a Rosti-
slav Mackovíkovi, bratři Josef 
a Zdeněk Nezhybovi, Josef 
Ondrášek, Josef Pískovský, La-
dislav Prečan, Vladimír Sasák, 
František Schmid a Stanislav 
Vašica. Mezi zakládající čle-
ny oddílu lze považovat i žáky 

ročníků 1939 – 1945: Antonín 
Brož, Emil Křížka, Josef Kube-
ša, Leonard Machala, František 
Nezhyba, Jindřich Nezhyba, 
Antonín Obrtel, Bohumil Pre-
čan, Oldřich Schmid, Drahomír 
Ševčík a František Zaoral.
Do krajské soutěže vstoupil od-
díl v roce 1955 v sestavě: 
brankař – Zdeněk Bednář, 
obrana – Václav Hodulák, Rosti-
slav Mackovík, Vladimír Sasák. 
1. útok – Karel Brož, Franti-
šek Schmid, Oldřich Sládeček 
(z Rokytnice)
2. útok – Jaroslav Mackovík, 
Josef Nezhyba, Ladislav Prečan
Oddíl národní házené rád jezdí-
val na oblíbené turnaje v Koko-
rách, Žeravicích, ale i v Bystro-
čicích.
Od 60. let se v Lukové pořádaly 
vlastní „Hodové turnaje“.
Jak běžel čas, postupně se zača-
ly jednotlivé generace navzájem 
prolínat. Z poválečné genera-
ce se postupně zapojovali Jiří 
a Radoslav Bednářovi, Jaromír 
a Stanislav Chytilovi, Karel Ko-
nopčík, Zdeněk Knittl, Jiří Ku-

Okrskové cvičení v Brodku v roce 1938

Hodový turnaj v roce 1966
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Vážení fotbaloví fanoušci, spor-
tovní přátelé,
letošní podzim nám bylo ko-
nečně umožněno dohrát téměř 
kompletně vše, co bylo původně 
rozlosováno. Odloženo máme 
pouze utkání posledního kola, 
a to z důvodu soupeřovy velké 
marodky. S celkovou bilancí 
11 odehraných zápasů, 4 výher, 
1 remízy a 6 proher přezimuje-
me na 7. místě 2. ligy PLMK. 
Od ledna zahájíme zimní pří-
pravu a budeme ji směřovat tak, 
abychom se připravili na start 
jarní části co nejlépe. První jarní 

zápas bychom měli odehrát na 
konci března 2022. Veškeré dal-
ší informace k výsledkům, střel-
cům branek a další novinky na-
jdete na facebookovém profilu  
PDHT Luková www.facebook.
com/PDHTLukova. 
Děkujeme všem našim fanouš-
kům za přízeň v tomto roce a tě-
šíme se na společné chvíle v roce 
následujícím.
Závěrem přejeme všem klidné 
a pohodové Vánoce a úspěšný 
nový rok.

Radek Vojtek, PDHT Luková

PDHT Luková

STřeLCi – PoDZiM 2021

9 branek – Michal Hruška

7 branek – Martin Holub

4 branky – Jiří Chytil

2 branky – Vladimír Sasák,
 Jan Cetkovský

1 branka – Josef Čaník, 
 Radek Vojtek,  
 Michal Minařík

Oddíl malé kopané v roce 2018

beša, Vladimír Kubis, Jaroslav 
Mackovík ml., Rostislav Mac-
kovík, Jiří Nezhyba a Jaroslav 
Řezníček.
Domácí hráči postupně stárli 
a místní náhrada nebyla. A tak 
se do oddílu získávali starší hrá-
či ze sousedních obcí, zejména 
z Rokytnice. Z hostujících hrá-

čů zaslouží ocenění František 
Sládeček, který hrál za Lukovou 
snad 20 let. Posledními, kdo se 
z domácích do házené zapoji-
li, byli Petr Chytil a Vít Prečan 
(oba ročník 1972). Pro klesající 
zájem o házenou i nepřiměřené 
požadavky sekce Národní há-
zené (založení mládežnických 

oddílů) Luková ze soutěže od-
stupuje 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 byli: 
Karel Hradílek, Zbyněk Macko-
vík, 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
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Report z Pirátské Tvrze
Vážení čtenáři našich pravidel-
ných reportů,
podzim se nám přehoupl do 
zimního hávu a k chladnějšímu 
počasí se opět přidala i kompli-
kovanější situace ohledně ne-
moci Covid-19. Proto bychom 
Vás všechny chtěli podpořit 
v této nelehké době a poprosit 
obecně o trpělivost v boji s tou-
to nemocí.
Abychom zmínili i optimistič-
tější věci, nastal nám adventní 
čas. Právě v těchto chvílích si 
každý ve svých domácnostech 
připomínáme zapalováním sví-
ček na adventních věncích 
symboly, jež nesou. Těmi jsou 
naděje, mír, přátelství a láska. 
Završením této sváteční doby 
bude jistě radost v očích dětí, 
rodinných příslušníků a přátel 
z rozbalování dárečků pod stro-
mečkem.
V říjnu proběhly volby do po-
slanecké sněmovny. Pro koalici 
Pirátů a Starostů skončily úspě-
chem, který se dá tak trochu 
označit za rozpačitý, ale o to víc 
motivující do další práce. Taktéž 
jsme bohatší o spoustu zkuše-
ností, které se dozajista budou 
hodit.

Ve středu 1. prosince oslavila 
Pirátská Tvrz 8. výročí od svého 
založení. Kromě toho, že se při-
rozeně rozrůstáme do okolních 
obcí, máme v letošním roce své 
první dva hostující členy, a to 
z Brna a Chrudimi. Ostatně dveře 
jsou u nás otevřeny všem lidem, 
kteří chtějí přiložit ruku k dílu, za-
pojit se do našich činností a mají 
zájem spolupracovat. S při-
hlédnutím třeba i k tomu, že se 

v roce 2022 budou konat komu-
nální volby a v prvních měsících 
nového roku proběhnou primár-
ní volby a spolutvorba našeho 
programu. 
Mimo to se budeme snažit opět 
uspořádat naše tradiční akce 
jako je VyOsení, Kytary in 
Majetín a další nejen sportov-
ní a kulturní činnosti. Pokud to 
nastálá situace bude dovolovat, 
třeba se podaří zorganizovat už 

dvakrát odloženou akci Vítání 
jara aktivním způsobem.
Všechny naše aktivity se vždy 
dozvíte na našem facebooku Pi-
rátská Tvrz nebo na webu.
Děkujeme za přízeň a v nepo-
slední řadě bychom rádi všem 
popřáli veselé Vánoce a šťastný 
nový rok plný pohody a úspěchů. 

Radek Vojtek
předseda MS Pirátská Tvrz

a kolektiv Pirátské Tvrze

Vážení fotbaloví přátelé,
máme za sebou podzimní část 
sezony 2021/2022, a tak se sluší 
malé ohlédnutí. Jako první přijde 
na řadu naše nejmladší kategorie 
U8 – mladší přípravka. Našich 
nejmenších fotbalových nadějí se 
pravidelně scházelo na tréninky 
i zápasy 15 až 20 hráčů a hráček. 
Hrálo se turnajovým systémem, 
který byl rozdělen na dvě části. 
Výsledky se nesčítaly a nedělaly 
se ani tabulky jednotlivých tur-
najů. Důraz byl kladen hlavně 
na radost z fotbalových aktivit 
a zdravého soupeření dětí mezi 
sebou. Celkově tým prokázal 
velkou bojovnost a dařilo se mu 
střílet i krásné góly.

Poděkování patří nejen mladým 
fotbalistům, ale i rodičům, kteří 
je v téhle nelehké době i nadále 
podporují. 
Dalším v pořadí je družstvo 
U13 – mladších žáků, které 
odehrálo 8 soutěžních utkání 
a získalo v nich 7 bodů za 2 vý-
hry a jednu remízu.
Pravdou je, že některé zápasy 
prohráli nešťastně a chyběl jen 
kousek k získání vícero bodů. 
Podzim byl také o zvyknutí si na 
nový systém 7+1 a výrazně vět-
ší hřiště. Nicméně všechny děti 
zasluhují pochvalu za přístup 
k tréninkovým jednotkám, kdy 
se každý trénink scházeli v té-
měř plném počtu a byla vidět ra-

dost z pohybu a pohoda. Taktéž 
lze vyzdvihnout velkou progresi 
v technice, práci s míčem a také 
v taktice a přístupu v zápasech.
Naše „B“ mužstvo dokázalo 
všechny své podzimní zápa-
sy vyhrát a přezimuje tak na 
1. místě okresní soutěže. Fa-
noušky rezervní tým mužů po-
těšil zejména předvedenou hrou 
na domácím hřišti se 100% bo-
dovým ziskem při skóre 24:6, 
kdy stojí za zmínku hlavně vý-
hra 6:1 nad Vlkošem, největším 
soupeřem v boji o 1. místo.
V podzimní části do hry nastou-
pilo celkem 26 hráčů, což může 
působit dojmem, že B tým měl 
dostatek hráčů, ale byly i zápa-

sy, které se odehrály s jedním 
hráčem na střídačce. 
V posledních dvou zápasech 
podzimu museli nastoupit i hrá-
či, kteří nebyli ještě zcela fit. 
Během zimy by se všichni in-
disponovaní měli dát do pořádku 
a stěžejním cílem bude udržení 
vydobyté pozice v soutěži.
„A“ tým na podzim odehrál 
15 utkání s bilancí 4 výhry, 
3 remízy, 8 proher a získal 
17 bodů. Výkony byly tak tro-
chu jako na houpačce. Muž-
stvo dokázalo potrápit soupeře 
z horní poloviny tabulky, a na-
opak rozdat body slabším tý-
mům. Faktem je, že tým trápil 
místy taktéž větší počet zraně-
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ných, a tak došlo i na šanci ně-
kolika hráčů z „B“ týmu. Dobrý 
rozjezd sezony si ale v závěru 
hráči zkomplikovali sami. Mís-
to klidného středu tabulky musí 
na jaře ještě opravdu zabojovat, 
aby se vyhnuli komplikacím 
se záchranou. Zimní přípra-
va bude startovat v půli ledna, 
bude protkána přípravnými 
zápasy s rivaly z okolí a mož-

ná přibude i nějaký netradiční 
soupeř. Ukončením podzimní 
části sezony činnosti FK Bro-
dek u Přerova nekončí.
Máme za sebou zazimování 
hracích ploch, zavlažovacího 
systému a šaten. Plynule jsme 
se přesunuli s dětmi U8 a U13 
do školní haly, a i nadále se 
pilně připravujeme na jarní se-
zonu.

Taktéž se nám podařilo dopl-
nit všechny potřebné podkla-
dy a odeslat žádost o dotaci 
na multifunkční hřiště a hřiště 
s umělou trávou. Termín roz-
hodnutí získání dotace padne 
v prvním čtvrtletí 2022. Držte 
nám palce.
Závěrem bychom chtěli po-
děkovat našim fanouškům, že 
navštěvují domácí utkání v hoj-

ném počtu a jezdí nás podporo-
vat i na hřiště soupeřů. Těšíme 
se na společné chvíle strávené 
s brodeckým fotbalem i v roce 
následujícím. Krásné proži-
tí vánočních svátků a mnoho 
úspěchů v novém roce.

Radek Vojtek PR manager
FK Brodek u Přerova

Nový jízdní řád 
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Český rybářský svaz, z.s.  
výlovy rybochovných zařízení

Český rybářský svaz, z.s. ob-
hospodařuje několik rybochov-
ných zařízení. V letošním roce 
se uskutečnil výlov dvou ry-
bochovných zařízení, a to vod-
ní nádrže „Hliník“ v Majetíně 
a vodní nádrže „Velký Kleští-
nek“ v k.ú. Brodek u Přerova.
Výlov rybochovného zaříze-
ní „Hliník“ se uskutečnil dne 
9. 10. 2021 za účasti 26 členů 
spolku. Rybí obsádku zde tvoří 
převážně kapr obecný, ale v malé 
míře také amur bílý, candát obec-
ný a štika obecná. Vzhledem 
k velikosti rybochovného zaří-
zení se slovení ryb provedlo po-
mocí sítě. Výsledkem letošního 
výlovu bylo slovení 2 825 kusů 
kapra obecného K2 , což je míra 
do 30 cm a 30 kusů candáta Ca2. 
Slovené ryby byly přemístěny do 
rybářských revírů „Majetín 1A“ 
a „Krčmaň“, které jsou určeny 
pro sportovní rybolov.
Výlov rybochovného zařízení 
„Velký Kleštínek“ se pak usku-

tečnil dne 23. 10. 2021 za účas-
ti 10 členů spolku. Rybí obsád-
ku zde tvoří výhradně násada 
kapra obecného. Sloveno bylo 
celkem 3 650 kusů kaprů K0, 

což je míra do 10 cm. Násled-
ně byly slovené ryby přemís-
těny do rybochovných zařízení 
„Hliník“ a „Krčmaň“. I přes 
nepřízeň počasí v letošním roce 

však s výsledkem hospodaření 
na rybochovných zařízeních 
může být spolek spokojen, což 
vyplývá z přiložené fotodoku-
mentace.
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Kynologický klub Brodek u Přerova
Tak jako po celý rok, i v po-
sledním čtvrtletí tohoto roku 
jsme na našem kynologic-
kém cvičišti pravidelně cvičili 
pod vedením výcvikářů Toma 
a Marcelky Daubnerových. 
Kromě výcviků pro veřejnost 
jsme skládali další zkoušky, 
ke kterým nastoupilo celkem 
16 našich členů se svými psy. 
Opět jsme byli úspěšní na 
100 %. Všichni, kteří k těmto 
zkouškám nastoupili, je splni-
li. Kromě zkoušek poslušnosti 
jsme skládali i první stopařskou 
zkoušku, při které Verča a Ca-
ribon získali 89 bodů ze 100 
bodového maxima a Michal 
s Argem složili zkoušku Spr2, 
což je druhá nejvyšší obranář-
ská zkouška dle mezinárodního 
zkušebního řádu, na 96 bodů 
ze 100 bodového maxima. Na 
další zkoušky se Marcelka, 
Hanka a Iva se svými psy vy-
daly do Opavy, kde všechny 
tři úspěšně složily zkoušku 
ZOP na 91, 90 a 79 bodů. Tom 

s Umpou složili mantrailingový 
atest IBHA 1. stupně, jedná se 
o atest záchranného stopování. 
O obtížnosti této zkoušky nej-
lépe vypovídá to, že byli jedi-
ní, kterým se tento test podařil 
složit. Tom s Umpou se také 
zúčastnili závodu Praktická 
stopa v Novém Městě na Mo-
ravě. Jedná se o nejtěžší závod 
v praktickém stopování v ČR. 
Bohužel chybička na křížení 
v místě rozrytém od divokých 
prasat znamenala „až“ 7. mís-
to. Bez této chyby měli nejlepší 
čas, nalezené všechny před-
měty i pohřešovanou osobu na 
konci stopy, což by nejspíše 
stačilo na 1. místo. Další dvo-
jice, Mirek se psem Antracit, 
se zúčastnili praktického závo-
du záchranných psů Memoriál 
Oldy Dvorka, na kterém při své 
premiéře, jako vůbec nejmlad-
ší účastníci, obsadili skvělé 
5. místo. V tomto závodě za 
sebou nechali i mnohem zku-
šenější záchranářské týmy. Na 

Slovensku nastoupila na zkouš-
ku BH-VT naše členka Leticie 
V. Dytrychová se psem Napo-
leonem a zkoušku úspěšně spl-
nili. Tato dvojice také úspěšně 
složila test temperamentu Epe-
iros Cup na 97 bodů ze 100 bo-
dového maxima. Mimo tyto 
zkoušky se náš výcvikář Tom 
podílel jako figurant na obra-
nářských zkouškách v kynolo-
gických klubech v našem okolí 
a od rozhodčích vždy obdržel 
známku výborně. 
Kromě těchto výše zmíněných 
kynologických aktivit se na 
našem cvičáku koncem října 
uskutečnila svatba našich čle-
nů Kristýnky a Standy. Kon-
cem roku probíhá mezi našimi 
členy tradiční vánoční sbírka, 
jejíž výtěžek bude darován 
týraným a opuštěným psům 
a kočkám. 
V posledním čtvrtletí tohoto 
roku se nám dařilo, jsou však 
situace, které odsunou výcviky, 
zkoušky i závody do pozadí. 

V listopadu došlo v blízkosti 
našeho cvičáku, v době, kdy 
zde zrovna probíhal výcvik, 
k pokusu o sebevraždu. Díky 
spolupráci s policejními hlíd-
kami se Tomovi s Umpou po-
dařilo osobu, která vyhrožovala 
sebevraždou, vypátrat v blíz-
kosti kolejí a tím nejspíše za-
chránit lidský život. Osoba byla 
následně v pořádku předána 
přivolanému lékaři. 
Máme za sebou další úspěšné 
čtvrtletí. Na příští rok máme 
opět v plánu pořádání zkoušek 
a někteří naši členové se zúčast-
ní různých kynologických závo-
dů. Máme již také domluveno 
několik ukázek, opět bychom 
rádi uspořádali Dětský den a sa-
mozřejmě je v plánu také další 
rozvoj našeho cvičáku. 
Všem čtenářům Brodeckého 
zpravodaje přejeme jménem na-
šeho kynologického klubu vše 
nejlepší do nového roku.

Tomáš Ministr

SKISERVIS Brodek u Přerova 

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

 . 

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

 

Provozovna : Vrchlického 140   

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