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Starostovo slovo
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
letošní příchod léta je jako na 
houpačce. Duben jako by rov-
nou skočil do léta a květen nás 
vrátil svým chladem do začátku 
jara. Červen přinesl až tropic-
ké teploty s přívalovými dešti 
a větry, které vyvracely i staré 
stromy.
  
Ve svých příspěvcích Vás pra-
videlně informuji, co nového 
připravila rada a zastupitelé pro 
letošní rok. 
Veřejné osvětlení na cyklostez-
ce spojující Brodek u Lukovou 
je hotovo.  
Místo pro odpočinek bude vybu-
dováno na sídlišti Svobody. Dva-
krát jsme žádali o dotační podpo-

ření na Ministerstvu pro místní 
rozvoj, leč bez úspěchu. Zastu-
pitelé svým hlasováním rozhodli 
o použití vlastních prostředků 
městyse na jeho vybudování.

Oprava kříže na ul. Tyršova se 
v letošním roce nerealizuje; 
akce nebyla dotačně podpořena.
Budova Úřadu městyse Brodek 
u Přerova dostane novou fasádu. 
Barva šedá bude nahrazena ve-
selejšími barvami.
 
O prázdninách bude zahájena 
výstavba kanalizační přípojky 
pro druhý stupeň základní ško-
ly. Toto kanalizační připojení by 
mělo odstranit vleklé problémy 
s vlhkostí v suterénu budovy.
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Červnové bouřky  prověřily stav 
střešní krytiny „Onduline“ na 
mateřské škole. Pro nápravu ne-
vhodně použité a v havarijním 
stavu se nacházející krytiny za-
stupitelé odsouhlasili uvolnění 

prostředků na celkovou výmě-
nu.
Čekáme ještě na rozhodnutí 
o poskytnutí dotace od SFŽP 
na vybudování nového sběrného 
dvora, abychom zahájili přebu-

dování haly na sídlišti Svobody.
Pár snímky bych přiblížil akce, 
které se konaly v Brodku a Lu-
kové.  
Začnu našimi hody, které se 
kaž doročně konají na Jana.

V pátek byl na hřišti koncert 
mladých kapel Neřeš a Kowall 
Company, jejímž  frontmanem  
je rodák z Brodku Filip Kova-
řík. 

FK každoročně pořádá turnaj „O pohár starosty“ 22. 6.

Staří páni Brodek u Přerova proti  Majetínu 22. 6.
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Hodový program v Brodku 22. 6.
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Předání dortu za vzornou reprezentaci mažoretek 
GINA v ChorvatskuLuková 22. 6.

Kácení máje po letech v Brodku u Přerova 1. 6. 2019
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Pstruzi v Lukové 18. 5.

Jarní výstava v MŠ V Brodku

10. ročník Dne s IZS 27. 4.
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S přicházejícím létem mi dovolte, abych Vám popřál klidné prožití dovolené se svými blízkými.             Roman Zbožínek

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO OBČANY
Dne 27. 6. 2019 byl vyjednán na SFŽP v Praze přechod výběru stočného. Od 1. 1. 2020 dojde ke změně účtování stočného ze směr-
ných čísel (35 m3 za rok na občana) na fakturaci dle skutečně odebraného množství pitné vody (vodoměr). Časový předpoklad, kdy 
občané Brodku u Přerova obdrží návrhy nových smluv od společnosti VaK Přerov, a.s., je září 2019. Chtěl bych tímto požádat občany 
o vstřícnost a včasné odeslání podepsaných smluv na adresu VaK Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02.

Děkuji. Ing. Roman Zbožínek, starosta městyse Brodek u Přerova 
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Jubilanti-16. března 2019 – 30. června 2019
70 let
Miroslav Mlčoch
Josef Raška

75 let 
Jarmila Mazalová
Vojtěch Mazal

80 let
Jaroslava Vychodilová

85 let
Helena Horáková
Antonín Košina

97 let
Vladimír Wolf

Vítání občánků dne 6. 4. 2019
Tomáš Přikryl
Zuzana Píšová 
Natálie Hrušková
Lukáš Wolf
Ilona Dvořáková

Konstantin (Cyril) a Metoděj
Dvě jména nerozlučně spjatá 
s dějinami Moravy i slovanstva 
jako celku. Pokusím se nyní čte-
náři poodkrýt jejich osudy. Epi-
zoda v naší zemi byla totiž jen 
jednou ze součástí pestrých ži-
votů těchto výjimečných osob-
ností. Pro prvně jmenovaného 
navíc epizodou velmi krátkou.

Oba bratři se narodili v Soluni 
(severní břeh Egejského moře, 
dnešní Řecko) v rodině císař-
ského důstojníka Leontiuse 
a jeho ženy Marie, jež byla zřej-
mě slovanského původu.1 Soluň 
byla tehdy významným obchod-
ním i politickým střediskem 
Byzantské říše. I z toho důvodu 
stála mnohokrát na zteči doby-
vatelským národům, které tehdy 
táhly na Evropu. Paradox dějin 
tomu chtěl, že právě otec slo-
vanských věrozvěstů vedl proti 
Slovanům mnoho vojenských 

1 Pramenů k rodině soluňských bratrů 
je velmi málo. Všeobecně se tak 
soudí na základě vysokého procenta 
slovanské populace v okolí tehdejší 
Soluně a faktu, že si Leontius vybral 
ženu právě tam.

výprav. Zejména pro uklidnění 
vzpour, které vznikaly v okolí 
Soluně ze strany slovanské-
ho obyvatelstva, vzpírajícího 
se řecké nadvládě. Při jedné 
z mnoha potyček se Slovany na-
lezl císařský důstojník Leontius 
svoji smrt. V tu dobu ale ještě 
nikdo netušil, že právě jeho dva 
synové se zapíší nesmazatel-
ným písmem do srdcí Moravanů 
i ostatních Slovanů.
Sourozence dělilo od sebe 11 let 
života. Starší Metoděj se narodil 
roku 815 a Konstantin pak roku 
826. Metoděj byl dle životopisu 
„mohutné a vznosné postavy“ 
a šel ve stopách svého otce, tedy 
vojenské a politické kariéry. Po 
studiu filozofie v Konstantino-
poli (ve slovanském světě známé 
jako Cařihrad - dnešní Istanbul), 
se na nějakou dobu stal de-facto 
místodržitelem soluňské provin-
cie, což lze s trochou nadsázky 
charakterizovat jako kníže ma-
kedonských Slovanů. Úřad stra-
téga2 (oficiální název funkce) 
zastával Metoděj po mnoho let. 
Cítil však rozpor svého přesvěd-
čení s praktikami, které jej nuti-
la činit vláda. Ta chtěla veškeré 
nepokoje v oblasti řešit jen silou. 
Metoděj si uvědomoval, že tím-
to způsobem bude napětí mezi 
Řeky a Slovany jen narůstat a tím 
i zasévat zrno nekonečné nená-
visti mezi oběma etniky. Unaven 
se rozhodl složit funkci a odešel 
2 Jednalo se de-facto o velitele posádek 
sídlících pro ochranu Byzantské říše 
v nebezpečných pásmech.

do kláštera Olymp v Malé Asii. 
V tu chvíli byl snad přesvědčen, 
že život dokončí v ústraní a mod-
litbách.
Mladší Konstantin vystudoval 
stejně jako Metoděj filozofii 
v hlavním městě Byzantské říše, 
tedy v Cařihradu. Od mládí in-
klinoval více k duchovnímu než 
k materiálnímu světu. Zamiloval 
si obzvlášť filozofii a teologii. 
Jeho učitelem byl Fotios, pozo-
ruhodná osobnost své doby, kte-
rá později výrazně zasáhla nejen 
do života soluňských bratrů, ale 
i celkově do církevních dějin.3 
Ambiciózní Fotios vypozoro-
val Konstantinovy neobvyklé 
schopnosti a uvědomil si, že 
jeho brilantní a neústupnou ré-
toriku lze nejlépe využít v di-
plomacii. Je až neuvěřitelné, že 
mladý Konstantin absolvoval 
ve dvaceti až třiceti letech své-
ho života spoustu vyslání do 
nepřátelských území. Tam vedl 
složitá jednání, často i teolo-
gické disputace, a to zpravidla 
s úspěchem!
Při jedné ze svých mnohých 
cest Konstantin nalezl u břehů 
Černého moře údajné ostatky 
svatého Klimenta,4 které pozdě-
ji přinesl na Moravu. Konstantin 
byl velice horlivý a absolutně 

3 Jako konstantinopolský patriarcha 
odmítl diktát od papežských legátů 
z Říma, čímž se podílel na vznikajícím 
církevním rozkolu.
4 Svatý Kliment – dle církevní 
tradice po svatém Petrovi 3. papež 
s pontifikátem mezi lety 90 – 97.

pevný ve svých názorech, jeho 
aktivitu však sráželo nepříliš 
pevné zdraví.
Roku 862 dorazilo do Cařihradu 
poselstvo od moravského knížete 
Rastislava. Ten žádal byzantské-
ho monarchu o učitele a biskupa. 
Sluší se poznamenat, že morav-
ský vládce měl na mysli zejména 
biskupa! Rastislav tehdy dosáhl 
úplné politické samostatnosti 
a usiloval i o úplnou samostat-
nost církevní. Pokud by mu vy-
hověl papež, ke kterému vyslal 
své diplomaty dříve než do Ca-
řihradu, nikdo z Moravy by do 
Byzance žádat nešel. Papež ale 
ignoroval jeho výzvu, aby si ne-
rozhněval východofranského pa-
novníka5 a zejména mohučského 
arcibiskupa,v jehož jurisdikci 
Morava ležela. 

5 Východofranská říše zaujímala 
přibližně území dnešního Německa 
a často si nárokovala vládu i nad 
západními Slovany.
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Michal III.6 a cařihradský pa-
triarcha Fotios byli mnohem 
prozíravější. Uvědomili si, že 
v konfliktu s Bulharskem mo-
hou mít na své straně mocného 
spojence a stejnou roli by pak 
Morava mohla hrát ve sporech 
s Římem. Fotios, jako vrchní di-
plomat byzantské říše, se rozho-
dl Rastislavově žádosti vyhovět. 
Potřeboval jen osobnost, která 
v napůl barbarském prostředí 
dokáže stabilně prosadit křes-
ťanství a současně zaváže Mo-
ravu k partnerství. Snad nikdo 
se pro daný úkol v danou dobu 
nehodil lépe než Konstantin. 
Jako pomocníka si Konstantin 
vybral staršího bratra Metoděje. 
Oba vyrostli ve slovanském pro-
středí, znali mentalitu Slovanů 
a oba měli s tímto etnikem boha-
té zkušenosti. Spojení Konstan-
tinova intelektu a Metodějových 
organizačních a diplomatických 
dispozic pak dávaly misii reál-
nou vidinu úspěchu. Ještě než 
se vypravili věrozvěstové na 
cestu, vypracoval Konstantin 
s vypětím všech sil7 písmo (tzv. 
hlaholici), které mělo výstižně 
vyjadřovat specifika slovanské-
ho jazyka a stát se tak písmem 
slovanských národů. Svěřený 
úkol zvládl dokonale.
 Roku 863 nebo 8648 dorazili 
soluňští bratři na Moravu. Byli 
okázale přivítáni. Aristokracie 
naší země byla v tu dobu již 
křesťanská, i na jistém kultivač-
ním stupni. Mezi ní a prostým 
lidem byl ale propastný rozdíl. 
Těžko říci, jaké pocity měli 
Konstantin a Metoděj z našeho 
tehdejšího prostředí. Překvapilo 
je množství kamenných kostelů, 
když byli připravováni takřka na 
pohanský svět? Snad. Na druhou 
stranu zřejmě postrádali přísněj-
ší řád a křesťanské mravy museli 
zdůrazňovat i urozeným. Mo-
rava při příchodu Konstantina 
a Metoděje sice nebyla pohan-

6 Michal III. – byzantský císař. Vládl 
mezi lety 840 – 867.
7 V tu dobu byly již jeho zdravotní 
potíže vážné.
8 Rok příchodu věrozvěstů není 
přesně doložitelný. Na základě 
pramenů se předpokládá, že to bylo 
buď na podzim roku 863, nebo na jaře 
o rok později.

ská,9 ale křesťanství se dotýkalo 
převážně velmožů. Nevzdělané 
masy obyvatelstva zůstávaly 
věrni pohanským bohům, proto-
že nebyla vůle ani možnost, jak 
jim vyložit křesťanství. Kněží, 
kteří zde do příchodu slovan-
ských věrozvěstů působili, byli 
převážně „latiníci“10 a byli ne-
znalí prostředí i jazyka. Plnili 
spíše úřednickou a politickou 
funkci bez vyššího zájmu. Kon-
stantin a Metoděj tento přístup 
změnili tak, že se křesťanství za-
čalo dotýkat i obyčejných lidí. 
Kázali totiž jako první na Mo-
ravě ve srozumitelné řeči a sami 
žili příkladným životem. Kon-
stantin pilně překládal církevní 
a bohoslužebné texty. Snaha 
obou bratrů byla vřele podpo-
rována velmoži, ponejvíc samo-
zřejmě samotným Rastislavem. 
Záměr moravského knížete byl 
ve vytvoření svébytné moravské 
církve, která se obejde bez latin-
ských duchovních. I proto byla 
založena „akademie“ na výuku 
místních obyvatel, aby se zaru-
čila kontinuita přínosu v oblasti 
vzdělání a slovanského ducho-
venstva. Zástupci latinského 
kléru se tím dostávali stále více 
do stínu a postupně ztráceli ja-
koukoli podporu ve vládnou-
cích kruzích. Tato podpora však 
pro ně byla existenčně důležitá, 
a proto do Říma k papeži mířily 
stížnosti na „kacířské“ nauky, 
které prý mezi Moravany šíří 
Konstantin s Metodějem.
Papež Mikuláš I. povolal oba 
bratry, aby se osobně přišli do 
Říma hájit. Cařihrad se v tu 
dobu ocital ve víru palácových 
převratů a o dění daleko od 
hranic byzantského impéria se 
nikdo nestaral. Jinými slovy 
podporu z východu nemohli so-
luňští bratři očekávat. Rozhodli 
se tedy vyhovět papežské žá-
dosti a vydali se do Říma, kde 
dorazili v zimě roku 867. Nesli 
s sebou i církevně nepřekonatel-
nou zbraň: ostatky svatého Kli-
menta. Kosti, které Konstantin 
nalezl na Krymu, daly našemu 

9 Nálezy v Mikulčicích, Starém Městě 
u Uherského Hradiště i jinde dokládají 
existenci kamenných kostelů 
ještě  před příchodem Konstantina 
a Metoděje.
10 Tím mám na mysli duchovenstvo 
při bohoslužbě užívající latinu.

poselstvu nadpozemskou váhu 
a Římané je přivítali s nebýva-
lými poctami. Papež Mikuláš I. 
se jejich příchodu nedočkal. Ze-
mřel nedlouho předtím a uvítací 
ceremonie i celkového přijetí 
se ujal jeho následovník Hadri-
án II. Úspěch této cesty byl 
obrovský. Papež posvětil Kon-
stantinovy překlady a vysvětil 
několik slovanských kněží, kteří 
přišli s oběma bratry z Mora-
vy. Samotný vrchol pak byl ve 
schválení slovanského jazyka 
v bohoslužbě, čímž se řeč Slo-
vanů dostala po hebrejštině, řeč-
tině a latině na 4. místo tohoto 
privilegia.11 
 Zcela vysílený Konstantin však 
v Římě onemocněl a pochopil, 
že jeho pozemské dny se chýlí 
ke konci. Vstoupil do klášte-
ra, přijal řeholní jméno Cyril 
a s přáním, aby Morava nezů-
stala bez vůdce stáda, 12 vydechl 
naposledy. Bylo mu jen 42 let.
Tím vůdcem se měl stát Metoděj. 
Navzdory nezpochybnitelnému 
diplomatickému úspěchu, nebyla 
Metodějova pozice snadná. Pod-
stata rozhodnutí papeže byla sice 
ve schválení slovanských bo-
hoslužebných textů i veškerého 
učení Konstantina a Metoděje, 
současně ale nařizovala navráce-
ní latinských kněží. Právě tento 
bod si latiníci vysvětlili po svém 
a politické vítězství soluňských 
bratrů pojali jako vítězství své. 
Metoděj byl při návratu na Mora-
vu dokonce přepaden a zajat. Ini-
ciátorem tohoto skutku byl právě 
latinský klérus, který se odmítal 
dělit o církevní sféru vlivu. Pod 
taktovkou východofranského 
krále Ludvíka II. Němce byl 
pak Metoděj souzen, odsouzen 
na doživotí a uvězněn. Na Mo-
ravě mezitím došlo k převratu. 
Napětí mezi Rastislavem a jeho 
synovcem Svatoplukem, jenž se 
již nějakou dobu podílel na vlá-
dě, překročilo únosnou mez. Je-
den druhého se snažil odstranit. 
Úspěšnější byl Svatopluk, který 
knížete Rastislava zajal a vydal 
do nepřátelských rukou výcho-
dofranského krále Ludvíka II. 
Němce.
11 Prakticky však na třetí, protože 
hebrejština se v církevních 
bohoslužbách nepoužívala.
12 Dle legendy Život svatého 
Konstantina.

Roku 874 byl na příkaz papeže 
Metoděj propuštěn a vrátil se na 
Moravu. Ani po návratu však 
neměl na růžích ustláno. Stál 

sice v čele moravské církve, 
ale jeho autorita byla latinským 
klérem zpochybňována. Svato-
pluk se navíc snažil vojensko-
-politicky angažovat na západ 
od Moravy a pro svoji aktivitu 
potřeboval podporu latiníků. 
Krom toho Metodějova apelace 
na Svatopluka, že panovník má 
být morálním vzorem pro lid, 
moravského vládce popuzovala.
Je zřejmé, že Svatopluk sympa-
tizoval spíš s Wichingem13 a Ja-
nem z Benátek,14 kteří se čím dál 
otevřeněji stavěli proti Metodě-
jovi a zasílali na něj stížnosti 
papeži do Říma. Roku 880 se 
nicméně dovršilo Rastislavovo 
a Svatoplukovo diplomatické 
úsilí. Papež Jan VIII. potvrdil 
bulou: Industriae Tuae (Horli-
vosti Tvé) existenci samostatné 
moravské církve a Metoděje 
jmenoval prvním arcibiskupem 
tzv. Panonsko-moravské arci-
diecéze. Wiching měl být dle 
příkazů z Říma ve všem posluš-
ný Metodějovi. Útoky Metodě-
jových soků pak sice neustáva-
ly, ale moravský metropolita si 
postupně vybudoval síť přátel 
a žáků, kteří se za něj v kritic-
kých chvílích postavili. Slovan-
ské písmo a vzdělanost tak moh-
ly dostat stabilní základy.
Svůj nadmíru složitý a pestrý 
život Metoděj dovršil v dubnu 
roku 885. Za svého nástupce ur-
čil Gorazda, který se v zemi tě-
šil velké vážnosti a předpokládá 
se, že byl z mojmírovské, tedy 
vládnoucí dynastie. Politické in-
triky Wichinga a jiných společ-
ně s apatickým Svatoplukem za-
příčinily, že na úsilí Konstantina 
13 Wiching – původně švábský 
duchovní, který se postupně dostával 
do čela latinského kléru na Moravě.
14 Jan z Benátek – Svatoplukův 
diplomat, latinský kněz.
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a Metoděje nebylo kontinuálně 
navázáno. Učení soluňských 
bratrů bylo zpochybňováno 
a latinský klér psal falzifikují-
cí dopisy „z Říma“, označující 
Metoděje dokonce za heretika.15 
Metodějovi žáci houfně opouš-
těli Moravu. Tělo prvního mo-
ravského metropolity, ze stra-
chu před znesvěcením od jeho 
nepřátel, pochovali na tajném 
místě. Moravský stát později 
ztrácel sféru vlivu a nebyla di-
plomatická vůle udržet slovan-
skou bohoslužbu  ani slovanské 
15 Toto obvinění se objevovalo i ve 
středověku, kdykoli se latinští kněží 
cítili ve slovanských zemích ohroženi.

písemnictví při životě. Západní 
církev později slovanské cír-
kevní texty zavrhla a český pře-
myslovský stát se této doktríně 
jednoznačně podřídil.
Metodějovi žáci však dědictví 
obou bratrů předali dál, hlavně 
mezi jižní a východní Slovany
.16Většina slovanských národů 
se k odkazu soluňských brat-
rů hlásí a jsou za něj vděčni. 
Konstantin s Metodějem jsou 
pevným bodem spojujícím Slo-

16 Tady je vhodné poznamenat, že 
Východní církev byla k slovanské 
liturgii mnohem vstřícnější – díky 
ní mohli  Metodějovi žáci šířit své 
poselství.

vany jak mezi sebou, tak i s Ev-
ropou. V christianizaci naší 
země sice sehráli významnou 
roli, ale jejich hlavní přínos byl 
v povznesení slovanské kultury 
a vzdělanosti. My Moravané 
pak můžeme být právem hrdi, že 
prvotní impuls k jejich nesmr-
telnému dílu vzešel z naší země.

Použitá literatura:
Magnae Moraviae fontes histo-
rici, Prameny I, Brno 2008.

Pitha, P., Svatí Cyril a Metoděj, 
Olomouc 2010.

Havlík, L. E., Velká Morava 
a středoevropští Slované, Praha 
1964.

Hudeček, J., Slovanští apošto-
lové Cyril a Metoděj, Velehrad 
1935.

Válka, J., Dějiny Moravy I., 
Brno 1992.

Pro Moravskou národní obec 
vypracoval Jaroslav Svozil
V Postřelmově 31. 5. 2012

Základní škola
Atletické závody „O pohár starosty obce Velký Týnec“ – 11. 6. 2019

V úterý 11. 6. 2019 se sportovci 
druhého stupně naší ZŠ účastni-
li atletického meetingu O pohár 
starosty ve Velkém Týnci. Do-
razili jsme autobusovou linkou 
včas na to, aby se mohli kluci 
i holky pořádně rozcvičit. Po 

zahajovacím nástupu se šlo na 
první disciplínu, a to sprint 60 
m. Jako první startovala děvča-
ta, poté následovali hoši. Dále 
pokračovaly následující disci-
plíny: výška, dálka, vrh koulí, 
kde se tříčlenná družstva děv-

čat a hochů postupně střídala. 
Vzhledem k velkému horku 
byla vytrvalost zkrácena u děv-
čat na 750 m a u hochů na 1 000 
m.
Všichni si den náramně užili. 
Za největšího baviče setkání po-

važuji Adama Vilkuse, který si 
vydobyl přezdívku „Legenda“. 
Mezi zodpovědné a úspěšné zá-
stupce jistě patří Petr Peterka, 
který svými výkony naši školu 
nezahanbil. 

Mgr. Hana Ottová
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Skokanský workshop v tělocvičně naší školy - 21. 5. 2019
V úterý 21. 5. 2019 se v tělo-
cvičně ZŠ Brodek u Přerova 
konal pro začínající zájemce 
Rope skippingu skokanský 
workshop vedený trenérkou 

Czech Jump Rope (Praha) 
Anežkou Bočkovou. Workshop 
plný zábavy a nových věcí 
a triků se švihadlem organi-
zoval tým Rope skipping Fris-

kies, který se v tělocvičně zá-
kladní školy schází pravidelně 
na svých trénincích. Děkuje-
me všem žákům školy, kteří se 
skokanského workshopu zú-

častnili. S novými zájemci se 
v září těšíme na viděnou! 

Tým Rope skipping Friskies  
a trenérky J. a K. Štefanovy

„Barevný volejbal“ - turnaj v Přerově - 29. 5. 2019
Dne 29. května se naše škola 
účastnila Turnaje družstev v ba-
revném minivolejbale. Do utkání 
jsme přihlásili dvě družstva pro 
žlutý minivolejbal, tři družstva 
soutěžila v oranžovém minivo-
lejbale. Ostatní – ti nejstarší se 
snažili podat co nejlepší výkon 
v červeném minivolejbale. Každá 
barva má svá pozměněná pravidla 
podle věku. Dvoučlenná družstva 
se velmi snažila. Z dětí vyzařo-
valo soustředění a štěstí, když se 
jim povedlo vyhrát alespoň něja-
ký zápas. Turnaje se účastnilo 84 
družstev a každé z nich absolvo-
valo minimálně 8 pětiminutových 
zápasů. Na závěr si děti odnesly 
nejen diplom a sladké odměny, ale 
také spoustu bezva zážitků.

Mgr. Hana Ottová
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Čarodějný rej (1. - 3. ročník) - 30. 4. 2019
Jak už to tak bývá, tak právě 
30. dubna se objevilo všu-
de plno čarodějnic. Ani u nás 
ve škole tomu nebylo jinak! 

Všichni, ať už děti, učitelky 
či asistentky, z 1., 2. a 3. třídy 
vyrazili do školy v tento den 
v parádních čarodějných kos-

týmech! Děti sobě navzájem 
předvedly své krásné kostýmy 
a v každé třídě probíhala čaro-
dějná výuka. Na památku jsme 

se samozřejmě nezapomněli 
vyfotit. :-))) 

Mgr. Dominika Anna Zemanová

Školní družina - Velikonoce - duben 2019
Přípravy na oslavy Velikonoc 
jsou v plném proudu. Za ma-
lou chvíli bude Bílá sobota. 
Podle tradice se doma uklí-
zí, pečou se mazance a veli-
konoční beránci. Nesmíme 
zapomenout také na pletení 
pomlázky a hlavně zdobení 

vajíček. My jsme si ve škol-
ní družině vyrobili papíro-
vé kraslice a nazdobili jsme 
chutné perníčky. Malování 
bylo plné fantazie a u dětí pa-
novala dobrá nálada. 

Bc. Jana Bařinková
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JUNÁK-český skaut,

středisko Táborníci Brodek 
u Přerova, z.s.

Vážení spoluobčané, skauti, bývalí pionýři, zkrátka všichni, které spojil tábor v Nejdku.
V letošním roce oslavíme 50let od založení táborové základny v Nejdku u Bělotína a rádi 
bychom vás pozvali na vzpomínkový víkend.

Kdy: 23.8.-25.8.2019 (pokud máte čas, třeba jen 10 minut, rádi vás uvidíme)
Kde: kde jinde než v Nejdku, domluvte si spolujízdy bude problém s množstvím aut.
Kdo: pokud možno všichni
Program:  pátek - příjezd, táborák, opékání, kytara…

sobota - procházka, sport, fotky, promítání, povídání... (zkuste se zamy-
slet a podávejte  návrhy)

  neděle – bourání tábora (snad nás bude dost a stihneme to)
Jídlo: pátek vlastní, sobota – neděle něco uvaříme (kdo umí vařit pomůže)
Pití: táborový čaj, pivo
Čím se vybavit: spacák, deka, ešus, lžička, hrnek(krýgl)
Cena: 200Kč na nákup potravin č.ú.280154417/0300, Poštovní spořitelna, nebo  na 
adresu Pavlína Procházková, Havlíčkova 502, Brodek u Přerova.

Pro zajištění dostatečné kapacity a nákup potravin je třeba potvrzení účasti do 15. 8. 2019.
Pište na - pavlina.prochazkova@skaut.cz   SMS - 777698386

Na shledanou na táboře se těší Skauti střediska Táborníci Brodek u Přerova.
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Ohlédnutí za jarem v MŠ
Přestože již začalo léto, které 
obrací náš pohled kupředu ke 
konci školního roku a k prázd-
ninám, rádi bychom se ještě 
ohlédli za uplynulým jarem. 
Krátce po Velikonocích jsme 
pro veřejnost uspořádali vý-
stavu s jarní tematikou. Dne 
19. června se budoucí prvňáčci 
rozloučili s mateřskou školou 
vystoupením pro rodiče. Ještě 
před tím, v měsíci květnu, jsme 
u zápisu přivítali nové dívky 
a chlapce, kteří do naší mateřské 
školy začnou chodit v září.
Starší děti dojížděly do Přerova 
na předplavecký výcvik. U pří-
ležitosti svátku matek připravi-
li malošci a školáci vystoupení 
pro rodiče. Středňáci oslavili 

s rodiči Den otců zahradní slav-
ností.
Se závěrečným obdobím škol-
ního roku jsou také nerozlučně 
spjaty výlety. Malošci se vydali 
za zvířátky do Horní Loděnice. 
Středňáci a školáci absolvovali 
na Sluňákově v Horce nad Mora-
vou výukové programy s ekolo-
gickou tematikou: „Jdeme kolem 
vody, do kouzelné hory“ a „Dob-
rodružství užovky Žofky“. 
Určitým vrcholem školního 
roku bylo již tradiční vystou-
pení na brodeckých hodech 
v sobotu 22. června. Věříme, že 
tanec tučňáků, koček a indiánů 
potěšil všechny diváky.

Mgr. Jiří Filipi, Th. D.

Masarykova knihovna
oznamuje svým uživatelům, že po dobu letních prázdnin bude půjčovna otevřena pro veřejnost takto:

Pondělí:  9.30 – 11. 30  12.30 – 18.00
Úterý:     zavřeno
Čtvrtek:  9.30 – 11. 30  12.30 – 18.00

Všem občanům přeji jménem zaměstnanců knihovny a kina krásné 
letní dny a příjemnou dovolenou s vydatným odpočinkem.

        
 

Mgr. Věra Hrabalová
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Divadelní spolek J. K. Tyl
Přátelé ochotnického divadla,
s naší novou hrou Malá čaroděj-
nice jsme hostovali v několika 
okolních i vzdálenějších obcích 
a také jsme se, jako tradičně, 
zúčastnili soutěžní přehlídky 

Hanácký divadelní máj v Něm-
čicích nad Hanou. Přestože jsme 
hráli v pondělí v dopoledních 
hodinách, byl sál plný dětských 
i dospělých diváků. Ti nás od-
měnili bouřlivým potleskem. 

Dětská i odborná porota hod-
notila naše představení velmi 
kladně.  Udělili nám dvě ceny, 
a to Evě Šmídové za herecký 
výkon v roli Malé čarodějnice 
a Miroslavě Janíkové za kos-
týmy. Čestné uznání obdržela 
Liběna Hasová za dramaturgii 
a režii inscenace hry a také jsme 
získali doporučení na národní 
přehlídku her pro děti a mládež 
Popelka Rakovník, kde se po 
pěti letech opět předvedeme. 
Takže podzim bude i pro nás 
pohádkový.
Mimo zájezdů s Malou čaroděj-
nicí pro Vás připravujeme novou 
divadelní hru, tentokrát pro dos-

pělé.  Termín premiéry ani ná-
zev hry zatím neprozradím.

Za DS J. K. Tyl 
František Procházka

Noc kostelů 24. května v Brodku
Noční pobyt v kostele má větši-
na z nás spojený převážně s Bí-
lou sobotou či Štědrým dnem. 
Tyto dny však již desátý rok 
rozšiřuje v České republice Noc 
kostelů. Při ní si mohou zájemci 
nejen z řad věřících užít ve vy-
braných kostelích speciální pro-
hlídky, výstavy, koncerty i růz-
né další aktivity. Letos se k nim 
přidal i Brodek.

Kolemjdoucí měli možnost pro-
hlédnout si krásně vyzdobený 
interiér, zapálit svíčky na vlastní 
úmysl, chvilku se zastavit v ka-
ždodenním shonu. Pro zvídavěj-
ší byla připravena komentovaná 
bohoslužba, při které mohli po-
chopit smysl jednotlivých úko-
nů kněze i přítomných věřících. 
Pro ty, kteří se báli (stydě-
li, nechtěli, netroufali si aj.) 

přijít na mši, či nechtěli po 
bohoslužbě domů, byla při-
chystána přednáška o historii 
brodecké farnosti od středo-
věku po současnost a výklad 
o výzdobě kostela. Aby ná-
vštěvníci pod palbou slov ne-
usnuli, udržovali je v bdělém 
stavu svými krásnými tóny na 
příčnou flétnu, trubku i klavír 
žáci brodecké pobočky ZUŠ 

pod vedením manželů Tkadle-
cových.
Doufám, že se příchozím 
program líbil a přišli domů 
obohaceni nejen o hmotné 
dárky v podobě propisky, mag-
netky s Pyšnou věžou či brožur-
ky s evangeliem.

Jitka Navrátilová

Ozvěny války
Dne 1. září si připomeneme, že 
uplynulo již 80 let od začátku 
2. světové války. Války, kterou 
většina z nás zná bohudíky jen 

z vyprávění, učebnic dějepisu 
a filmů. Jednalo se o poslední 
konflikt, který zachvátil nejen 
celou Evropu. Všichni si pře-

jeme, aby opravdu zůstal po-
sledním. Říká se, že historie je 
učitelkou života. Abychom si 
připomněli, co tento konflikt 

znamenal pro naše (pra-pra)
rodiče, abychom si uvědomili, 
co se již nikdy nesmí opako-
vat, zveme všechny zájemce od  
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10 let na poznávací zájezd 
Ozvěny války v sobotu 
21. září 2019. Cestou se dozví-
te základní informace o tomto 
konfliktu, navštívíte památník 
v Hrabyni i vojenské opevnění, 

které mělo chránit naše hranice 
před nepřítelem (více viz přilo-
žený plakát). Po celý den budete 
mít možnost získat odpovědi na 
své případné otázky týkající se 
historie. 

Přihlášku na zájezd si můžete 
stáhnout na www.farni-musle.
cz nebo si o ni napište e-mai-
lem na jitnavratilova@seznam.
cz. Kapacita zájezdu je omeze-
na počtem míst v autobusu, tak 

s přihlášením neotálejte. Se vše-
mi, kterým není lhostejná naše 
minulost, se těším na setkání.

Mgr. Jitka Navrátilová
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Report z Pirátské Tvrze
V první řadě je potřeba poděko-
vat občanům Brodku u Přero-
va a Lukové, kteří šli na konci 
května k volbám do evropského 
parlamentu. Především samo-
zřejmě děkujeme těm voličům, 
kteří hlasovali pro Českou Pi-
rátskou stranu a ta pak v Brodku 
a Lukové  obsadila pěkné druhé 
místo. Stejně tak třeba v Majetí-
ně a za zmínku stojí také voleb-
ní výsledek v Citově, kde jsme 
taktéž obsadili stříbrný stupí-
nek, a to jen velmi těsně o 2 %. 
Přestože naše místní sdružení 
nemělo na kandidátce vlastní 
„želízko v ohni“, čile jsme se 
zapojili do kampaně. Snad všem 
se dostalo do rukou a schránek 
nové vydání Pirátských listů. 
Všimnout jste si mohli i plakátů 
na určených plochách. Pomá-
hali jsme i v kontaktní kampani 
v Olomouci a okolí a v nepo-
slední řadě spolupořádali festi-
val VyOsení v Přerově na Base 
Campu. Někteří členové a příz-
nivci se v květnu rovněž účast-
nili demonstrací „Nejsme slepí“ 
za nezávislou justici a „Sbohem 
pane ministře“ za odvolání mi-
nistra kultury Staňka, což je 

také důkazem, že jsme aktivní 
a není nám jedno, co se s naší 
zemí děje.
 
Díky také patří všem, kteří po 
zvládnutí pracovního a rodin-
ného života stíhají jakékoli další 
dobrovolnické aktivity, a to ne-
jen v našem městysi. U Pirátů 
se např. Radim Studený kromě 
vedení místního sdružení věnuje 
i dvěma kapelám, Radek Vojtek 
a Jan Koutný vedou své fotbalo-
vé kluby, Martin Šmída režíruje 
inscenaci v ochotnickém diva-
dle a dělá osvětové přednášky 
o kompostování a bio-odpadech 
(v Poslanecké sněmovně v Pra-
ze, ve Velkém Týnci, Olomouci, 
atd.), Adam Slaměník dojíždí 
z Olomouce do Majetína a tré-
nuje děti v tenisové školičce, 
atd. 
Zúčastnili jsme se brigád na 
zprovoznění sportovišť, pořádali 
jsme turnaje v dovednostní ka-
retní hře Poker Texas Hold´em 
a pomáháme s filmovým klu-
bem v brodeckém kině. 
Dne 7. června jsme např. pro-
mítali Jurský Park z roku 1993 
a 21. června film Jack staví dům. 

V sobotu 8. června jsme pak re-
prezentovali Pirátskou Tvrz na 
turnaji politických frakcí v Bys-
tročicích. Turnaje se zúčastnilo 
6 týmů napříč politickým spek-
trem a vítězem se stal náš tým 
Pirátské Tvrze.
 
A plánujeme dál. Zapojíme se 
do pořádání hodových oslav 
v Majetíně, organizujeme ne-
dělní turnaj v tenisové čtyřhře 
- na tenisovém kurtu Za hum-
ny v Majetíně, začátek v 10:00 
hod., zápis od 9:00 - zveme 
všechny sportovní nadšence!
 
Také počítáme s tím, že budeme 
pokračovat v sérii pokerových 
turnajů a jeho letní ročník by-
chom rádi uskutečnili v pátek 
19. července od 18:00, podle 
počasí buď na koupališti, nebo 
tradičně v hospůdce Domeček.
 
Další pirátský turnaj, tentokrát 
v nohejbale, plánujeme na 31. 
srpna v areálu za saunou. Zápis 
bude probíhat od 9:00 a hlavní 
cenou bude bečka piva. Ve stej-
ný den, zhruba od 17:00 pak na 
stejném místě pořádáme tradič-

ní hudební festival KYTARY IN 
MAJETÍN. Jedná se o jeho 12. 
ročník a bude zatím největší, 
jaký jsme kdy měli. Zahrají totiž 
kapely The Offspring a System 
of a down, pochopitelně tedy 
jejich revivalové verze, neboť 
originály by stály několik mili-
onů. Přesto se můžeme těšit, že 
naživo zazní známé hity těchto 
punkrockových a metalových 
legend. 
Předskokany budou regionální 
The Slobs s dívčím vokálem 
a punkrockoví We are here. Af-
ter party pak zajistí domácí pan-
káči Session a DJ Pouštěč. Zve-
me všechny hudební fanoušky!
  
O všech akcích a činnostech se 
dozvíte na našich informačních 
kanálech - pirátském interneto-
vém foru, webové stránce tvrz.
pirati.cz a facebookové stránce 
facebook.com/PiratskaTvrz.

Všem přejeme pohodové prožití 
léta a prázdnin!

Radek Vojtek
Místopředseda MS Pirátská Tvrz  

a kolektiv Pirátské Tvrze

PDHT Luková
Vážení fanoušci, sportovní přá-
telé, aktuálně máme za sebou 
jarní část sezony 2018/2019 
2. ligy přerovské malé kopané 
(PLMK). 
Tím pádem je také u konce celá 
letošní sezona. Celkově jsme 
odehráli 24 zápasů, z toho bylo 
13 výher, 2 remízy a 9 proher, 
celkové skóre 82:71 a zisk 41 
bodů.
Obsadili jsme tak konečné so-
lidní 4. místo.
Od srpna začínáme kondiční 
přípravu, jež bude průpravou ke 
startu nového ročníku PLMK.
Srdečně děkujeme všem fanyn-
kám, fanouškům, příznivcům 
a v neposlední řadě sponzorům 
týmu PDHT Luková za skvě-
lou podporu během celé sezony 

PDHT Luková

Vážení fanoušci, sportovní přátelé,

zimní pauza, kterou jsme vyplnili přípravou v hale, je minulostí a od konce března se opět vrhneme 

do víru bojů v jarní části sezony 2018/2019 2. ligy přerovské malé kopané (PLMK). Cílem je 

obhájit vydobyté pozice z podzimu a zakončit sezonu opět na špici ligy.

První jarní zápas odehrajeme na domácím hřišti v Lukové, a to poslední březnovou neděli od 9:30 

hod.

Tímto srdečně zveme všechny fanynky, fanoušky a příznivce a těšíme se na jejich podporu.

Další informace jako foto, reporty ze zápasů, výsledky zápasů a spoustu dalšího najdete na 
facebookovém profilu PDHT Luková www.facebook.com/PDHTLukova.

Radek Vojtek

PDHT Luková

PDHT Luková

Vážení fanoušci, sportovní přátelé,

zimní pauza, kterou jsme vyplnili přípravou v hale, je minulostí a od konce března se opět vrhneme 

do víru bojů v jarní části sezony 2018/2019 2. ligy přerovské malé kopané (PLMK). Cílem je 

obhájit vydobyté pozice z podzimu a zakončit sezonu opět na špici ligy.

První jarní zápas odehrajeme na domácím hřišti v Lukové, a to poslední březnovou neděli od 9:30 

hod.

Tímto srdečně zveme všechny fanynky, fanoušky a příznivce a těšíme se na jejich podporu.

Další informace jako foto, reporty ze zápasů, výsledky zápasů a spoustu dalšího najdete na 
facebookovém profilu PDHT Luková www.facebook.com/PDHTLukova.

Radek Vojtek

PDHT Luková
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a těšíme se na společné chvíle 
v následující sezoně.
Souhrn letošních celosezonních 
statistik přinášíme v následují-
cích tabulkách.
Další informace jako foto, re-
porty ze zápasů, výsledky zá-

pasů a spoustu dalšího najdete 
na facebookovém profilu PDHT 
Luková www.facebook.com/
PDHTLukova.

Radek Vojtek
PDHT Luková
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FK Brodek U Přerova
Vážení fotbaloví 
přátelé,

myslím, že právě uplynulou fot-
balovou sezónu 2018/2019 mů-
žeme hodnotit pozitivně a v ur-
čitém ohledu až průlomově.
Pozitivní bylo, že všechna 
družstva nám po celou sezónu 
přinášela fotbalovou radost. 
Naše „A“ mužstvo hrálo až 
do posledních kol o postup 
do krajského přeboru a kromě 
posledního utkání s FC Beňov 
(divoká přestřelka 3:6) obhájilo 
domácí neporazitelnost. Také 
se nám podařilo v průběhu 
sezóny zapracovat do základ-
ní sestavy naše mladé odcho-
vance (Honza Kudlička, Petr 
Bundil, Adam Glauder, Kuba 
Baďura, Jan Odstrčil a Michal 
Horáček). Tímto se svým způ-
sobem odlišujeme od ostatních 
fotbalových klubů. Naší vizí je 
podporovat mládežnické týmy 
a taktéž vsázíme na úzkou spo-
lupráci s „B“ družstvem. Tato 
spolupráce je velmi úspěšná 
a prolínání hráčů mezi týmy je 
samozřejmostí. V jarní části se-
zóny se našemu Béčku podařilo 
v základní hrací době neprohrát 
ani jedno utkání a body ztatili 
pouze po penaltovém rozstřelu 
s FK Potštát. Během sezóny 

byli velmi produktivní a na-
sázeli soupeřům úctyhodných 
106 gólů.
V mládežnických kategoriích 
dorostenců a starších žáků to 
bylo zejména o docházce na 
tréninkové jednotky a účasti na 
zápasech. V těchto kategoriích 
máme rezervy, a to zejména co 
do počtu hráčů. O to slibněji 
vypadá práce u starší příprav-
ky, kde se podařilo odtrénovat 
a odehrát velmi povedená utká-
ní a vítězit mnohdy i s o roky 
stašími protihráči.
Průlomově můžeme hodnotit 
založení fotbalové školičky, 
kdy se nám přihlásilo 25 bu-
doucích fotbalových hvězd. 
Pevně věříme, že z této katego-
rie budeme postupně doplňovat 
fotbalisty do dalších mládež-
nických kategorií. Aktuálně se 
potkáváme dvakrát do týdne při 
tréninkových jednotkách a je 
krásné vidět radost malých dětí 
z pohybu na čerstvém vzduchu.
Do nové sezóny bychom chtě-
li oslovit další děti, a to nejen 
přes naše nové webovské strán-
ky http://www.fkbrodekuprero-
va.cz/, ale také prostřednictvím  
nové spolupráce s mateřskou 
a základní školou v Brodku 
u Přerova. 

Za FK Brodek u Přerova vám 
přejeme krásnou dovolenou, 
načerpejte hodně energie a tě-

šíme se opět na viděnou na ze-
leném trávníku.

Albert Složil
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Žijeme naposledy? Do Brodku se vrací 
multikulturní festival ŽIVOT JE

Festival ŽIVOT JE vzdá hold 
životu a všem jeho podobám 
ve dnech 16. – 18. srpna 2019. 
Multižánrový projekt si klade 
za cíl návštěvníky inspirovat, 
obohatit je zážitky i pobídnout 
k zamyšlení. Areál fotbalové-
ho hřiště v Brodku u Přerova 
se rozhýbe workshopy, jógou, 
filmovým promítáním, před-
náškami, koncerty a bohatým 
programem pro celou rodinu už 
třetí víkend v srpnu. Letos popá-
té a možná… naposledy? 
„ŽIVOT JE je festival plný lás-
ky, štěstí a radosti. Je jako dítě, 
které se vyvíjí a roste a právě 
vstupuje do své dospělosti,“ shr-
nula jeho hlavní organizátorka 
Andrea Fleissigová. A co si pro 
vás připravila tentokrát?

Mezinárodní účast
Už 8. srpna se v Brodku obje-
ví návštěvníci z celé Evropy. 

Na třicet mladých lidí z Řecka, 
Španělska, Portugalska, Eston-
ska a Lotyšska přijede, aby spo-
lečně připravili celý festival. 
„Jedná se o tzv. výměnu mlá-
deže – speciální typ projektu 
financovaný Evropskou unií, 
který umožňuje mladým lidem 
vyrazit do zahraničí a vzdělá-
vat se i mimo prostředí školy. 
Naším cílem je naučit je něco 
o české kultuře, o mezinárodní 
spolupráci, o přípravě kultur-
ních akcí, o projektové koordi-
naci a podobně. Budou to právě 
oni, kdo se budou velkou měrou 
podílet na festivalu,“ vysvětlil 
Vojtěch Žák zodpovědný za ko-
ordinaci zahraničních hostů.

Podobným způsobem byl 
festival připravován už loni, 
a protože se koncept osvědčil, 
rozhodli se pro něj organizáto-
ři i v tomto roce. Celý festival 

tak získává úplně nový rozměr: 
mění se z čistě kulturní akce na 
vzdělávací projekt, díky němuž 
vzniknou další, podobně zamě-
řené akce i v dalších evropských 
státech. Všichni účastníci vý-
měny mládeže totiž přinesou to, 
co se naučí v Brodku, zpátky do 
svých zemí. „Poprvé jsem na-
vštívila ŽIVOT JE v létě 2017. 
Měla jsem příležitost poznat 
úžasné lidi, nové přátele, po-
dělit se s nimi o to, co je život 
podle mě. ŽIVOT JE je oslavou 
života samotného. Všichni mají 
příležitost se propojit, bavit se, 
naučit se něco nového, inspiro-
vat se navzájem, užít si hudbu, 
hry, příběhy přednášejících, 
zpěv i tanec. Také přípravu jídla 
nebo drink pod slunečnou oblo-
hou. A přesně proto se na místo 
vracím. Věřím, že tenhle festival 
má hodně síly a nemůžu se do-
čkat, až budu zpátky, abych ho 
pomohla přivést nazpět k živo-

tu,“ řekla jedna z členek týmu 
výměny mládeže, Cathy Ma-
nousaki z Řecka. 

Od orientu k rocku
Pro ŽIVOT JE je typická 
rozmanitá nabídka aktivit. 
Nejdůležitější částí festivalu 
jsou již tradičně přednášky 
na nejrůznější témata. Od 
cestování, přes drsné životní 
příběhy, inspiraci, sociální 
podnikání po permakultu-
ru a mnohé další. Na dvou 
hudebních scénách se pak 
můžete těšit již tradičně na 
koncert domácích Kowall 
Company, na garage-folk 
od Tom Oakland, funk od 
Sukulent Sound, indie-folk 
od Kapely Vína, plzeňský 
multižánrový fiftet Tutti Voci 
či alternativní poprock od 
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zlínských MERS. Hudební 
skupina VIDA nabízí setkání 
s jihoamerickými a španěl-
skými duchovními písnička-
mi, které odhalují a vidí život 
z hlubšího místa našeho bytí. 
I letos nebude chybět hudeb-
ní návštěva ze zahraničí - do-
razí například švédská verze 
Eda Sheerana Jonas Lind-
berg či rumunská finalistka 
X factoru Maria Grosu. Ná-
sleduje rock od Mayham & 
Eggs a letos se obnoví i stage 
s DJ performacemi a mnohé 
další. Paralelně s hudbou si 
můžete vyzkoušet orientální 
tance, cvičení SM systému, 
který vám pomůže se sta-
bilizací páteře, žonglování, 

konstelace, masáže, léčebné 
kódy, slackline nebo třeba 
živé mandaly.

Festival bude plný událostí, 
aktivit a překvapení, neboť 
velká část aktivit pro vás 
bude připravena vašimi za-
hraničními hosty. „Diverzi-
ta je klíč,“ upřesnil Vojtěch 
Žák. „Na festivalu si každý 
najde to svoje.“ Extra pozor-
nost bude letos věnována pří-
pravě programu pro generace 
dětí i dříve narozených. Také 
proběhne v rámci festivalu 
turnaj férového fotbalu. Vy-
zýváme všechny brodecké 
fotbalisty - malé i velké, aby 
se přihlásili na e-mailu festi-

valu (festivalzivotje@gmail.
com).

Kruh se uzavírá
„ŽIVOT JE je happening, 
který vám přináší život jako 
na dlani. A protože dlaň má 
pět prstů, letos vám přináší-
me festival popáté… Kruh se 
uzavírá, a pokud jste se v mi-
nulosti na festival nedostali, 
tentokrát by bylo nešťastné 
nechat si ho utéct,” zve na 
akci Andrea Fleissigová. 

Letos se totiž festival ŽIVOT 
JE, tak jak ho znáte, koná na-
posledy. A co přijde příště? 
Kdo ví. Tak jako dítě neustá-
le roste, i festival se vyvíjí. 

Právě vstoupil do své do-
spělosti a dokončil maturitu. 
A co s ním bude dál? O tom 
můžete rozhodnout i vy. 

Kontakt:

 festivalzivotje@gmail.com
Více informací najdete na Face-
booku www.facebook.com/
oslavzivot nebo na  webových 
stránkách www.zivotje.cz

Sportovní den Základní školy
V pátek 7. 6. 2019 proběhl na 
školním hřišti a hřišti u soko-
lovny Sportovní den pro žáky 
základní školy. Akce byla pořá-

dána Radou rodičů a přátel ško-
ly, která také zajistila ceny pro 
výherce soutěží. Touto cestou 
bychom chtěli poděkovat žá-

kům 9. třídy za pomoc při orga-
nizaci této akce. Dále děkujeme 
panu Zatloukalovi za zajištění 
pitného režimu a DJ za skvělou 

hudební kulisu.

Rada rodičů  
a přátel školy
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zábavné skákání pro děti i dospělé  
s dlouhými i krátkými švihadly  

pro začátečníky i pokročilé

Brodek u přerova

sokolovna
středy
od 4. 9. 2019
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Zajímavý obyvatel městyse z říše hmyzu
V minulém vydání zpravodaje 
jsem se zmínil o novém druhu 
pavouka, který se u nás usadil.
S příchodem jara jsem však 
marně pátral, zda se pavouček 
znovu objeví. Zato však na ji-
ném místě zahrady se ukázalo 
několik trychtýřovitých jamek, 
ačkoliv již několik dní neprše-

lo, takže nemohly být vytvo-
řeny kapkami vody. Po chvíli 
pozorování však zjišťuji na dně 
jamek pohyb, vylétají z nich 
drobná zrnka písku. K jamce se 
přiblížil mravenec, padá na dno 
jamky, opět z ní vylétají zrnka 
písku a mravenec mizí pod po-
vrchem dna jamky. Na dně jam-

ky se usadila larva mravkolva 
(lat. Myrmeleon formicarius). 
U nás je nejvíce rozšířený mrav-
kolev běžný. Tato larva je dravá 
a požírá drobný lezoucí hmyz, 
nejvíce však mravence a odtud 
také její název. V dospělosti se 
tato larva zakuklí a později se 
přemění na blanokřídlý hmyz, 

vylétající převážně v noci. Po-
kud tedy máte na své zahrádce 
také takové jamky, zkuste se 
oprostit od každodenních sta-
rostí a pozorujte tohoto, i když 
ne zrovna pohledného zajíma-
vého tvorečka.    
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