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Zdarma

Kopce se zimy nechtějí vzdát,
Místy sněhu i centimetrů padesát.
Za čtrnáct dní na to,
je i v horách jaro.
U pramenů řeky Vláry,
Pučí první jarní trávy.
Pojďtě všichni ven,
Jaro zve nás sem.

Do údolí přišlo jaro,
jak na nitkách
vytáhlo nás ven.
Ano, je krásný den.
Směr Klášťov všichni jdem.
Jaro jde s námi za zády,
z Klášťova zimu pomalu vyhání.

M.S.

Velikonoce
Velikonoce nejsou jen svátky jara, jak často píšeme nebo slyšíme.
Velikonoce jsou mnohem víc, jsou největšími svátky křesťanů, a
protože i oni žijí v naší vesnici v hojném, nezanedbatelném počtu,
dovolil jsem si napsat něco takříkajíc pro ně, a možná, že nejen pro
ně. Velikonoce jsou vzkříšením nejen přírody, která po zimním
odpočinku znovu ožívá a pomalu se začíná rozvíjet do své budoucí
krásy, provázené s tzv. vůní jara, které dovedou postřehnout oči
nebo smysly vnímavého člověka. Také duše člověka může být vzkříšena či nasměrována k něčemu jinému,
k něčemu novému, a člověk s vírou je schopen dosáhnout i vznešených cílů. Nebudu však psát o vzkříšení na
konci věků, tyto úvahy jsou určeny teologům.
Když jsem vzpomněl, že i člověk za svého života na této zemi může na sobě zažít vzkříšení, či obrácení své
mysli, svého jednání atd., zdá se, že to zní nějak pomateně. Rozhodující jsou víra a skutky člověka - dobré
nebo špatné. Oboje ukládáme do pokladnice svého srdce a svědomí, a ty pak vyvěrají na povrch v podobě
našeho jednání, našeho chování. Jinak řečeno: Jaké poklady máme ukryté nebo je ukrýváme v srdci, čím
zaměstnáváme svou mysl, čemu dáváme větší důležitost, takovými jsme ve svém jednání. Kdo je zlomyslný
ve všech směrech, má špatné mezilidské vztahy, dělá jiným naschvály, pomlouvá, je nevděčný a nelaskavý
atd., ten není obdivuhodným hrdinou. Můžeme se ptát: kdepak je důstojnost takového člověka? Na to by se
dala aplikovat např. slova z Písma: Jakou mírou měříte, taková vám bude naměřena…
Jeden neznámý autor napsal: Ježíš tě volá! Co zaměstnává tvou mysl nejčastěji, to se stává tvým bohem.
Oddáváš-li se zbytečným starostem, stanou se z nich modly. Úzkost začíná žít svým vlastním životem a jako
parazit požírá tvou mysl. Vymaň se z tohoto otroctví tím, že posílíš svou důvěru ve mě a občerstvíš se v mé
přítomnosti. Nikdo nevidí, co se ti honí hlavou, a nikdo z lidí to nikdy nezjistí. Já však čtu tvé myšlenky
neustále a hledám důkazy tvé důvěry. Raduji se, kdykoliv se tvá mysl obrátí ke mně. Střež svědomitě své
myšlenky; dobrá mysl tě chrání v mé blízkosti.
Období velikonočních svátků je velikou příležitostí ke změně lidského smýšlení, našeho života. Říká se, že
lékař léčí, ale příroda uzdravuje. Může ale příroda uzdravit duši člověka? Ta může duši člověka pouze jen na
čas potěšit.
Když tu vzpomínám obrácení člověka, byl bych ochoten podat také na stránkách našeho Občasníku
svědectví o obrácení, a to i těžkých kalibrů, jako např. obrácení satanisty, ateistky, ba dokonce i vrahů aj.,
kteří uvěřili a dosvědčili, že jediná síla, která je pohnula k obrácení jejich života o 180 stupňů - ze stavu, ve
kterém se nacházeli dříve a nyní, je právě víra ve zmrtvýchvstalého Krista, kterého oslavují věřící křesťané o
Velikonocích.

Na závěr jsem si dovolil opsat jeden příběh, napsaný dávno před Kristem, chcete-li před naším letopočtem.
Článek jsem vybral, protože může být v lecčems poučný i v dnešní době.
Věrný přítel není k zaplacení. Přívětivé slovo získává přátele a zdvořilý jazyk přitahuje mnoho pozdravů.
Měj mnoho přátel, ale za důvěrníka si vyvol jen jednoho z tisíce. Získáš-li přítele, získej ho zkouškou a
nevěnuj mu hned svou důvěru. Neboť leckdo je přítelem, když se mu to hodí, ale v době soužení nevytrvá.
Mnohý přítel se totiž mění v nepřítele a k tvé hanbě odhalí, oč se přel s tebou. Mnohý přítel sedí s tebou u
stolu, ale nevytrvá v době soužení. Ve tvém štěstí bude jako tvé druhé já, ale ve tvém neštěstí tě opustí. Když
to půjde s tebou z kopce, obrátí se proti tobě a skryje se před tebou. Vzdaluj se od svých nepřátel a dej si
pozor na své přátele. Věrný přítel je mocná ochrana, kdo ho najde, našel poklad. Věrný přítel není k
zaplacení, nelze vyvážit jeho cenu. Věrný přítel je balzám pro život, najdou ho ti, kdo se bojí Pána (Boha).
Kdo se bojí Pána, je stálý ve svém přátelství, neboť jaký je on, takový je i jeho přítel. /Sir 6,5-17/.
Pokoj a dobro čtenářům Občasníku přeje Fr.Chr.Br.
Z jednání zastupitelstva
v období leden 2019 – březen 2019 Zastupitelstvo obce Bratřejov na svých zasedáních
SCHVÁLILO
- zaplacení členského příspěvku ,,Spolku pro
zdravý rozvoj obcí“ pro rok 2019 v celkové výši
61 134Kč
- odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 500Kč za měsíc a
odměnu za výkon funkce místostarosty, jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
6 500Kč za měsíc
- odkup rodinného domku č.p. 118 za odhadní cenu
202 950Kč dle znaleckého posudku
- stavební úpravy rodinného domu č.p.180
- rozpočtové opatření č.1/2019
- prodej pozemku p.č.1740/4
- finanční příspěvek z fondu rozvoje bydlení na
vrtanou studnu
- podání žádosti o dotaci z Úřadu práce Zlín, na
úhradu mzdových nákladů dvou pracovníků v
rámci Projektu veřejně prospěšných prací
- vypracování projektové dokumentace k rozšíření
vodovodního řádu v horní části obce Bratřejov a
POVĚŘUJE starostu obce zjištěním zájmu o
připojení se k vodovodu
- finanční příspěvek v hodnotě 15 000Kč pro
Sdružení občanů Chrámečného na pořádání 34.
ročníku dětského dne konaného 8.6.2019
- finanční příspěvek v hodnotě 5 000Kč pro
Základní organizaci včelařů - Vizovice na činnost
spojenou pořádáním odborných přednášek a
nákupem léčiv pro včelstva
- finanční dar při vítání občánků ve výši 500Kč pro
jednoho nového občánka, osvobození do čtyř let
věku od poplatků za komunální odpad, malý
hodnotný dárek a kytičku pro maminku
- informaci starosty o obecním plese dne 9.3.2019
- informaci o konání akce ,, Výstava umu a řemesel
2019“

- prodej pozemku p.č.2612/35
- účetní závěrku obce Bratřejov za rok 2018 a její
celoroční hospodaření – závěrečný účet včetně
všech jeh o příloh a proúčtování hospodářského
výsledku ve výši 5 252 498,61 Kč do zisku
- účetní závěrku své příspěvkové organizace
Základní školy a Mateřské školy Bratřejov
- vypracování projektové dokumentace pro akci
,, Rekonstrukce mostu M O2 u Zrníků “
- vypracování projektové dokumentace ,,Opěrná
zídka na p.č.2543/1 a p.č.119/1“
- vypracování projektové dokumentace k rozšíření
hlavního vodovodního řádu v horní části obce
Bratřejov
- zvýšení poplatku pro Mikroregion Vizovicko
z dosavadních 35Kč na jednoho občana na 50Kč na
jednoho občana
- vytvoření vizualizace na jeviště v areálu
fotbalového hřiště
- vytvoření vizualizace na revitalizaci pozemku
p.č.st.48/2 ve středu obce
- rozpočtové opatření č.2/2019
- vypsání veřejné zakázky na akci „Bratřejov –
dopravní automobil s požárním přívěsem
nákladním“
- příkazní smlouvu pro Mgr.Pilařovou na veřejné
zakázky
VZALO NA VĚDOMÍ
- informaci o dotačních možnostech na opravu
lesních cest v majetku obce
- zprávu kontrolního výboru
- zprávu o hospodaření obce
- zprávu o inventarizaci za rok 2018
- zprávu o systému náležité péče v obecních lesích
- informaci o konání vítání občánků

POVĚŘUJE
- pana Richarda Zichu, jako zástupce pro jednání
s MAS Vizovicko – Slušovicko pro volební období
2018-2022
ZVEŘEJŇUJE ZÁMĚR
- prodeje části obecního pozemku p.č. 2612/8 o
výměře 11m2 ostatní plocha - ostatní komunikace,
který leží v zahradě u č.p. 125 v horní části obce
Bratřejov
- prodeje části obecního pozemku p.č. 1740 o
výměře 34m2 ostatní plocha-jiná plocha, který
leží v zahradě u č.p.216 ve spodní části obce
Bratřejov.
- prodeje obecních pozemků p.č. 1932/3 o výměře
12m2
ostatní plocha - neplodná půda, p.č.

1932/2 o výměře 14 m2 ostatní plocha - neplodná
půda, p.č. 1935/3 o výměře 9m2 ostatní plocha neplodná půda, p.č. 318/2 o výměře 5 m2 ostatní
plocha - neplodná půda, který leží pod stavbou
pálenice Chrámečné
NESCHVALUJE:
- podání žádosti o dotace z programu na podporu
cestovního ruchu ,,pořízení stroje na úpravu
běžeckých tras a informačních cedulí v okolí
obce“.
- zveřejnění záměru prodeje části obecního
pozemku p.č. 2581 o výměře cca 100m2 ostatní
plocha - ostatní komunikace, který
leží v
extravilánu obce Bratřejov za č.p. 53

Informace OÚ
Upozorňujeme občany, že místní poplatky za komunální odpad a psy dle obecně
závazné vyhlášky č.1/2018 se platí do 30.4.2019 na obecním úřadě nebo elektronicky
na číslo účtu 1406735319/0800 var. symbol 134019…(č.p.).
Současně Vás
upozorňujeme na povinnost zabezpečení svých psů, proti volnému pohybu po obci a
zamezení znečišťování obce.
Informace POLICIE ČR (rok 2018)- z bezpečnostní zprávy za rok 2018
V průběhu roku 2018 byla na k.ú. obce Bratřejov evidována orgány Policie ČR níže uvedená trestná
činnost:
3 x usmrcení z nedbalosti (§ 143 tr. zákoníku) – ve dvou případech byl skutek odložen, neboť se šetřením
PČR neprokázalo podezření z trestného činu. V jednom případě šlo o usmrcení při dopravní nehodě.
Celkem byly v roce 2018 v obci Bratřejov spáchány 3 trestné činy. Pro srovnání lze uvést, že v roce 2017 byl
v obci Bratřejov spáchán 1 trestný čin a v roce 2016 bylo spácháno 6 trestných činů.
Pozitivní z výše uvedeného je, že v obci Bratřejov nedošlo k žádnému majetkovému trestnému činu.
V průběhu roku 2018 byly na k.ú. obce Bratřejov evidovány orgány Policie ČR tyto přestupky:
3 x dopravní nehoda bez zranění
56 x přestupky v dopravě (§125c/1 z.č. 361/200 Sb.) – řešeno v blokovém řízení
1 x přestupek proti občanskému soužití (§ 7 z.č. 251/2016 Sb.) – přestupek byl oznámen správnímu
orgánu na MěÚ Vizovice.
2 x řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu (§5/2b z.č. 361/2000 Sb.)
Celkem bylo v obci Bratřejov v roce 2018 spácháno 62 přestupků. Pro srovnání lze uvést, že v roce 2017
bylo spácháno 6+1 přestupků a v roce 2016 jich bylo spácháno 67.
V roce 2019 se policisté OOP Vizovice zaměří mimo jiné na priority v dopravě stanovené Krajským
ředitelstvím policie ve Zlíně, kdy se jedná o řidiče pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, dále se
policisté zaměří na motocyklisty, cyklisty a chodce, bezpečný dopravní prostor a na viditelný dohled nad
silničním provozem. Dále se policisté OOP Vizovice zaměří na priority stanovené vedoucím Územního
odboru Zlín, kdy se jedná o řidiče pod vlivem alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek,
telefonování při jízdě, používání bezpečnostních pásů a technický stav vozidel.

Opětovně bych chtěl upozornit na tzv. kyberkriminalitu. Jedná se např. o podvody páchané přes internet,
kdy dochází k oklamání osob tím, že se pachatelé vydávají za kamarády a následně odcizí peníze
z bankovního účtu, nebo o tzv. kyberšikanu, kdy přes internet dochází k tomu, že se pachatel vydává
úmyslně za jinou osobu a požaduje zaslání osobních fotografií, osobních údajů, nebo hesel k bankovním
účtům a poté co tyto fotky, nebo informace získá, začne osobu vydírat, nebo tyto in formace zneužije ve svůj
prospěch. Je potřeba, aby občané byli obezřetní a na internetu nekomunikovali s osobami, které opravdu
neznají. Dále se množí případy e-mailových zpráv, ve kterých neznámá osoba uvádí, že prostřednictvím
webové kamery natočila kontaktovanou osobu při různých aktivitách, kdy žádá o zaslání peněžní částky,
jinak videa, nebo fotografie zveřejní. V tomto případě se jedná pouze o smyšlené a nepravdivé informace,
kdy tyto osoby žádná videa, ani fotografie nemají a spoléhají se, že požadovanou částku někdo zaplatí.
Stejně jak v předešlých rocích budou policisté ve Vaší obci provádět hlídkovou a obchůzkovou činnost, aby
se v obci předcházelo trestné činnosti.
Na závěr bych chtěl jménem Obvodního oddělení PČR Vizovice a jménem svým, jako územně
odpovědného policisty poděkovat starostovi obce panu Richardu Zichovi, za velmi dobrou
spolupráci a jeho přístup při řešení problémů ve Vaší obci.
npor. Mgr. Michal Číž
vedoucí obvodního oddělení policie Vizovice
zpracoval prap. Petr Zrník
Kultura v obci
Krásné jarní dny všem přeji !
Tak uběhl nějaký čas a občasník je tu pro vás zas. Všechny zdravím a připomenu jen, co se v Klubu
důchodců událo a dít bude.
V lednu již tradičně proběhlo ZIMNÍ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ, akce se nám krásně vydařila, přišlo vás
hojně a to jsem moc ráda.

Novinkou bylo taneční vystoupení našich "Céreček". Jen
ať vám je trošku představím - říkáme si "Cérečky z
Bratřejova".

Je to partie 14. zralých žen, které se vloni v létě po
návštěvě důchodců v Horní Moštěnici, po vzoru místních žen – převážně důchodkyň, které tancují již 9 let rozhodly, že by nebylo špatné si trochu ten život zpestřit. Fungujeme tak, že se scházíme každé pondělí na

sále kulturního domu od 19.00 hodin a tam si "tancujeme" to na čem se předem domluvíme. Kdo by měl
zájem - je vítán, stačí jen v pondělí dojít.
Cérečky jste mohli také vidět na OBECNÍM PLESE, kde si myslím, se jim vystoupení dvou tanečků velmi
povedlo !! A snad všechny přítomné pobavily a zpříjemnily vám krásný ples. Protože já netančím, jen cérky
"vedu" tak bych jim chtěla takto poděkovat ! Někdy to se mnou nemají lehké.
V únoru proběhl již 3.KOŠT ZELÍ. Doufám, že všichni nejen dospělí, ale i děti si akci užili, pobavili se a
zelíčka jim chutnala. Letos se zúčastnilo 24 soutěžících.
Na prvním místě suverénně ZVÍTĚZILA paní Maruška
Pastorčáková, která si své zelí i poznala. Na místě
druhém bylo zelí od paní Surovíkové Boženky a na
třetím místě skončilo zelí přespolní od paní Baďurové
ze Vsetína. Všem velké díky i za dárky do tomboly a už
se těším na příští rok.

V březnu jsme trošku zaháleli a nabírali síly na akce, které pro vás všechny připravujeme.
Tak nejdříve v sobotu 13.dubna od 14.00hodin na sále KD proběhne již tradiční
PRODEJNÍ VÝSTAVA UMU A ŘEMESEL.
Výstava bude letos trochu jiná, jak jste si už všimli - bude se konat až odpoledne od 14.00hodin. A to proto,
abyste měli více času si udělat pohodové odpoledne, odpočinout si a nikam nespěchat. Naše mladé maminky
nám připraví kavárničku, přímo na sále, kde si budete moc v klidu dát kávičku a nějakou dobrůtku. A aby se
vám lépe odpočívalo tak nám přijedou zahrát děti z cimbálové muziky Ocůnek z Vizovic.
No a to není samozřejmě vše. Budeme zdobit vajíčka a těmi si pak společně nazdobíme náš VELIKONOČNÍ
BRATŘEJOVSKÝ STROM.
Dále bude připraveno - pečení Jidášů, dílničky kde se budou vyrábět papíroví beránci a kuřátka, budeme
zdobit perníčky a malovat.
Jako tradičně se budou plést pomlázky. No a samozřejmě přijedou šikovní řemeslníci z okolí a také z
Bratřejova. Tímto vás chci oslovit, pokud jsem na někoho zapomněla a je šikovný a chtěl by nám přijít
cokoliv ze svých výrobků ukázat - je vítán. Jen se prosím přihlaste na Obecním úřadě nebo mě zavolejte či
pošlete SMS na mobil 608 41 47 43. Předem se těším nejen na řemeslníky, ale na vás všechny!!
Udělejte si čas a přijďte se Velikonočně naladit.
Další dubnovou akcí bude tradiční STAVĚNÍ MÁJE s PÁLENÍM ČARODĚJNIC.
A to v sobotu 27.4.2019 od 16.00hodin.
Letos opět trošku jinak. Nejdříve se nám budou muset slítnout čarodějové a čarodějnice z celé dědiny a
případně i okolí.
Takže nejdříve vyjdou dva čarodějnické průvody a to z hořanska od autobusové zastávky a ten druhý
z dolanska taktéž od zastávky - obecní plakátovací tabule. Buďto můžete přímo přijít na místa srazů, nebo se
volně připojit, když průvody půjdou kolem vašeho domu.
Poté co průvody dojdou před obecní úřad a tam si nazdobíme májku, kterou nám snad zdatní čarodějové
pomůžou postavit, přesuneme se na hřiště u KD. Tam to vypukne - budou se dít věci. Budou se "pasovat"

čarodějnice a čarodějové. A hlavně se bude vařit čarodějný lektvar. Prostě musíte dojít, abyste vše zažili.
Těším se. Sledujte nástěnku před ochodem a vše se včas dozvíte.
Další akcí bude v sobotu 1.6.2019 na fotbalovém hřišti - DĚTSKÝ DEN PLNÝ HER S KLAUNEM
BRDÍKEM, ale o tom, více příště.
A to je tak asi vše o co jsem se s vámi chtěla podělit.
Všechny vás moc zdravím a těším se, že se uvidíme na připravovaných akcích.
Mějte se krásně, za Klub důchodců - Jana Adamusová.
BOBOVÉ ZÁVODY 2019
12.ledna 2019 se uskutečnil další ročník bobových závodů „ve špici“.
Do závodu se zapojily všechny věkové kategorie.

MAŠKARNÍ KARNEVAL

REGIONÁLNÍ KOŠT SLIVOVICE
15. března 2019 se „koštovalo“ v rámci regionu ….
Bratřejovská slivovica vyhrála 

DIVADLO
Hned na začátku měsíce března do naší obce zavítal divadelní spolek DEBŘA.
Přijeli představit komedii s názvem „SÁZKA O BARANA“
Texty písní a režie: Vilém Kolařík
Hudba: Jiří Šimek
Hra je, situována do doby kdy ještě na Valašsku byli zbojníci
a moravsko-uherskou hranici strážili Portáši. Vše je mluveno
v krásné Valaštině.
Celý děj se točí kolem sázky starého a mladého bači. Mladý
bača, aby ukázal svou odvahu, kterou zdědil po předcích, řekl,
že ukrade hraběnce zlatý hřeben přímo z hlavy a vsadil svého
barana.
Starý bača se nenechal zahanbit a řekl, že on ukrade „cvikr“
(brýle na čtení) hraběti přímo z nosu a vsadil svou výbornou
slivovici. Zda se jim to podařilo, ví ti, kteří představení
navštívili.
V dnešní uspěchané době kdy některé děti už tomuto nářečí
mnohdy ani nerozumí, protože ve škole musí mluvit spisovně
je toto připomenutí krásné ohlédnutí do starých dob.
Zazněla také Němčina i Maďarština ve velmi odlehčené verzi.
Velkým překvapením a zároveň potěšením je účast diváků.
Byla připravena asi polovina sálu a s přicházejícím davem se
vyčerpaly všechny stoličky, kterých je takřka 200.
Představení navštívili i diváci z okolí, ale především
občané Bratřejova a také děti.
Hojný počet spokojených diváků je velká radost hlavně pro herce, ale také pro pořadatele.
Pokud bude zájem o divadlo tak obec udělá maximum pro další divadelní představení.
Lenka Polanská
ČLOVĚČE, NEZLOB SE
Zase po roce jsme uspořádali, turnaj v živém,
člověče nezlob se. Byl to 4 ročník a
zúčastnilo se deset týmů. Poprvé k nám
zavítali z Lutoniny a také Francovy Lhoty.
Přijeli i mladí hasiči z Prlova a Ublo mělo
zastoupení hned s třemi týmy. Čtyři týmy
poskládal i Bratřejov včetně pořadatelů, kteří
si taky zahráli. Hrálo se na 3 základní kola.
Do finále se dostali hráči z Bratřejova, Ubla,

Lutoniny a Prlova. Byl to velký boj, ale nakonec zůstal pohár za
první místo doma. Na druhém místě se umístilo Ublo a bronz si
vybojovala Lutonina. Bramborové, tedy čtvrté místo zbylo na tým
z Prlova. Doufám, že všichni zúčastnění se dobře bavili a užili si snad nejznámější společenskou hru, která
nechybí v žádné rodině. Další ročník tedy pátý se uskuteční 25.1.2020 tak doufám, že se zúčastní i více
domácích týmů. Chtěla bych touto cestou poděkovat obci za poskytnutí sálu i příspěvku na ocenění hráčů.
Poháry a poukazy na pizzu věnovala paní Jana Surá. Pivovar Vraník nám přispěl několika dárkovými balení
a i pořadatelé mají zásluhu na pořízení cen. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu
akce.

Základní škola a Mateřská škola
ZŠ Bratřejov se zapojila do projektu "Ježíškova vnoučata"
Ježíškova vnoučata vznikla na podzim roku 2016. Novinářka
Olga Štrejbarová si při jednom svém natáčení uvědomila, že
opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory.
Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně
bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit.
Společnost MP Krásno, a.s. je do projektu zapojena již druhým
rokem a letos přizvala i ZŠ Bratřejov. V pátek 18.1.2019 jsme
splnili jedno z přání seniorů z Domova se zvláštním režimem v sanatoriu TOPAS ve Vizovicích. Senioři si
přáli zavzpomínat na časy, kdy si pochutnávali na pravých zabijačkových specialitách a scházeli se u
jednoho stolu.
Plnění přání zahájily děti ze ZŠ Bratřejov, které si připravily řadu básniček a písniček na rozveselení seniorů.
Následovalo úvodní slovo vedoucí aktivizačních pracovníků paní Evy Vysoudilové a majitele společnosti
Krásno pana Karla Pilčíka. Seniorům byl promítnut film o zabijačce, který patří k unikátní projekci
Řeznického muzea ve Valašském Meziříčí. Nakonec nechyběla ani zabijačková hostina, na které si senioři
velmi pochutnali a bylo jim tak splněno jejich přání.
Všichni klienti domova dostali navíc jako překvapení dárkovou tašku Krásno s reklamními předměty a
trvanlivými uzeninami. Na obdarování se také podílely děti ze ZŠ Bratřejov.
Dovolte, abych touto formou moc poděkovala učitelskému sboru a také dětem základní školy Bratřejov, za
přípravu a perfektní vystoupení.
Pavlína Křižanovská

MALÉ NAHLÉDNUTÍ DO ŠKOLKOVÝCH „HRÁTEK“ V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH ROKU 2019
Už jste někdy pekli ledovou bábovku? Že ne? Tak to vám dáme recept. Vezme se forma,
obloží se přírodninami podle vlastního výběru, zaleje se vodou a šup do ledové trouby za venkovní dveře.
Peče se při teplotě -10°, nejlépe přes noc. Říkáte, že se nedá jíst? Máte pravdu, ale radost nám dělala skoro
týden, když jsme se na ni mohli dívat.
Malá technická univerzita - jsou zábavné vzdělávací lekce, které rozvíjejí naše technické a logické
schopnosti. Hráli jsme si pod odborným vedením na stavitele města a malé architekty. Tyto lekce nám
zaplatila MAS Vizovicka a Slušovicka. Čeká nás ještě jedna lekce, která se uskuteční na školní zahradě
v jarním měsíci a budeme si hrát na stavitele mostů. Tato lekce bude financována z projektu Šablony2.

Karneval měl letos číslo 22. Sešlo se nás opět dost a dost. Velkou oporou pro stárnoucí organizátory byl
dětský tým, který se scházel s pí. učitelkou Lenkou už od listopadu loňského roku a připravoval program.
Ještě jednou patří velké poděkování Adriance Kopečné, Andrejce Gajdošíkové, Klárce Kocourkové a Klárce
Húšťové, které zareagovaly na vypsanou výzvu.

Jak funguje naše tělo? Tímto tématem jsme se zabývali v únorových dnech. Zkoumali jsme tvrdost kostí –
teda jenom kuřecích, skládali kostru z papírových roliček. Jak funguje žaludek, jsme si prakticky
vyzkoušeli s pomocí banánu. Vidličkou jsme jej rozmělňovali na kaši, abychom si dovedli představit jeho
funkci. Starší děti si pak vyzkoušely drcení slunečnicových semen kamínkem. Tato činnost přibližovala ještě
jemnější zpracování potraviny ve střevech. Moc nás to bavilo a nakonec jsme všechno snědli.
PŘEJEME VŠEM TEPLÉ A RADOSTNÉ JARNÍ DNY . Dětí a paní učitelky z MŠ

Vážení spoluobčané,
Příroda se probouzí ze
zimního spánku a tak je čas naplánovat
nějaké výšlapy. Přiznám se, že v minulém
roce jsme mnoho plánů nechali jen ve fázi
plánování. Buď nebyl čas, nebo bylo kolo a
jiné aktivity. Neříkám tím, že v tomto roce
bude času více, ale chtěla bych určitě dělat
nějaké společné výšlapy. Blíží se
Velikonoce a na Trnavě v pivovaru je již
navařen Velikonoční ležák. Bude to myslím
třetí rok, co vyrazíme na Velikonoční
sobotu. Snad k nám bude počasí přívětivé.
Tuto zimu byla krásná nadílka sněhu a tak
jsme si vyšli na procházku po Mírovce se
slovy: půjdeme, tam kam nás to pustí. No,
pustilo nás to, ale brodili jsme se po kolena ve sněhu. Nezastavilo nás nic, až jsme přišli do Pozděchovské
hospody a domů jsme se vrátili autobusem. Nachodili jsme 8 km, ale takřka půlku v hlubokém sněhu. Dva
týdny na to jsme se vydali do Seninky. Vyšli jsme k Hrušce a pod Vartovnou jsme to vzali přímo dolů.
Sněhová nadílka opět nezklamala a poctivou půlku jsme se bořili do hlubokého sněhu. Ušli jsme 10 km.
Odměnou nám bylo pivko v místní hospůdce a autobusem jsme se vrátili domů. Naše cesty mají vždy cíl i
odměnu. Uvítám, když se někdo přidá do naší party a také beru jakékoliv nápady na výlety. S hezkým
počasím budeme pomalu vytahovat i kola, takže kdo je příznivce tohoto sportu také se může přidat. Byla
bych ráda, kdyby se podařilo uspořádat pár hromadných akcí pěšky či na kole všech věkových kategorií.
Každý kdo má chuť a zdraví mu dovolí je vítán. Milí spoluobčané užijte si jaro ve zdraví a pohodě, naberte
po zimně sílu a energii. Sluníčko je lék na všechny neduhy.
Klub turistů

Za milovníky turistiky a dobrého piva, Lenka Polanská
TJ Sokol Bratřejov
Vážení sportovní příznivci,
Jaro je tady a s ní i druhá část naší fotbalové sezony. Bratřejov se drží stále uprostřed tabulky kolem
sedmého místa. První zápas sezony již máme za sebou, kdy jsme porazili v derby mužstvo Vysokého Pole
3:0 Branky dali Tomšů Petr, Gerža Daniel pen., Chromčák Petr pen.
Budeme rádi, když nás přijdete podpořit na všechny další zápasy sezony. Zde je rozpis zápasů na jarní část.
Bratřejov - Šanov
Velký Ořechov - Bratřejov
Hvozdná - Bratřejov
Bratřejov - Dolní Lhota
Nedašov B - Bratřejov
Bratřejov - Rokytnice
Biskupice - Bratřejov
Bratřejov - Petrůvka
Štítná n/Vl. B - Bratřejov
Bratřejov - Rudimov
Bohuslavice n/Vl. - Bratřejov

NE 7.4.2019 15:30
NE 14.4.2019 15:30
SO 20.4.2019 16:00
NE 28.4.2019 16:00
SO 4.5.2019 16:30
NE 12.5.2019 16:30
NE 19.5.2019 17:00
NE 26.5.2019 17:00
NE 2.6.2019 17:00
NE 9.6.2019 17:00
NE 16.6.2019 14:00

Dále mi dovolte, abych Vás pozval už nyní na letní biatlon, který se jako vždy bude konat na fotbalovém
hřišti a to poslední sobotu v červnu, tedy 29.6. od devíti hodin.
6.7. se pak uskuteční zápas svobodní x ženatí na fotbalovém hřišti v Bratřejově od 16:30.
Za TJ sokol Bratřejov Richard Zicha, jednatel TJ

Sbor dobrovolných hasičů Bratřejov si
Vás dovoluje pozvat na Velikonoční
veselici, která se koná v neděli 21.dubna 2019 v sále kulturního
domu. Začátek akce je ve 20:00hod. Připravena je bohatá
tombola a občerstvení.
K tanci a poslechu hraje skupina Clera + DJ.
SDH Bratřejov

Klub důchodců

Naše radost …….

pro radost………

Milí spoluobčané, chtěli bychom se s vámi podělit o naši radost.
Radost z aktivity v pondělní podvečery, kdy máme možnost se setkávat pod vedením paní Jany Adamusové
v Kulturním domě v Bratřejově při našich „ tanečcích“. Zásluhou paní Jany tak máme jednou týdně společné
pěkné chvíle a hlavně trochu pohybu. Věnuje nám svůj volný čas, má s námi velkou trpělivost, schopnost
vcítění se do nás – seniorek z Bratřejova. Říká nám krásně „cérečky“ a užijeme si s ní spoustu legrace.
Začaly jsme s cvičením na podzim roku 2018 a víme, že to s námi nemá někdy lehké. Jsme každá jiná, se
změnami danými věkem. Jsme skupina 10-14 žen většinou v různé sestavě, a tak mnohdy improvizujeme,
ale o to více se nad sebou i zasmějeme.
Jsme rády, že máme v Bratřejově tuto možnost se scházet jen tak pro radost, a že máme někoho, kdo to s
námi umí. Máme i dobré zázemí a pochopení díky starostovi obce Richardu Zichovi a zastupitelstvu obce
Bratřejov, kteří nás podporují a dodávají nám tím odvahu a energii. I jim patří poděkování.
Zažíváme mnohdy legraci, ale i obavy, abychom to zvládly a neudělaly Janě ostudu.
Těšíme se vždy na naše nacvičování tanečků a věříme, že nám elán vydrží a že paní Jana Adamusová
i nadále bude mít na nás čas a hlavně jí zůstane trpělivost a nadšení spolu s námi.

Moc děkujeme.
seniorky, „cérečky“, poupata z Bratřejova

Jako z obrázků Josefa Lady to u nás vypadalo v sobotu
5.1.2019, kdy se koledníci vypravili na Tříkrálovou sbírku, aby
se zapečetěnými pokladničkami prošli celý Bratřejov,
Chrámečné a Václavák. Sněhu bylo opravdu hodně. Koledníci
se leckde brodili v čerstvě napadlém sněhu ještě
neproházenými chodníčky ke dveřím domů, na které křídou
zapsali K+M+B 2019, popřáli vše dobré a zazpívali
„My
tři
králové
jdeme
k vám“.
Výtěžek sbírky 31 817,- Kč je úctyhodný, větší než v loňském
roce. Všem lidem s dobrým srdcem, kteří přispěli do sbírky, ale
i všem koledníkům, patří velké poděkování.
Marie Poláchová
V měsíci lednu probíhaly v našich církvích ekumenická
setkání. Společně jsme se sešli v kostele Sv. Cyrila a Metoděje
v Bratřejově, na faře v Pozděchově a také v kulturním domě
v Prlově.

ŘKF Bratřejov
Zelený čtvrtek:
Velký pátek:
Bílá sobota:
Neděle:

Velikonoční obřady v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově
17.30 hod.
17.30 hod.
18.00 hod.
10.30 hod.

ČCE Pozděchov
Bohoslužby o Velikonocích v Pozděchově
PozděchovBratře
19.4.2019
- Velký pátek - bohoslužby (pašije) s Večeří Páně v 17.30 (na faře)
jov
21.4.2019 - Velikonoční neděle - bohoslužby s VP v 8.45 (na faře)
22.4.2019 - Velikonoční pondělí - bohoslužby v 8.45 (na faře)
Milí spoluobčané, začíná nejhezčí období roku JARO. Zima pomalu končí
svou mrazivou moc a přepouští přírodu teplejším dnům jara. Probouzí se
stromy, květiny, tráva a dá se říct, že i my, lidé. Přeji Vám, krásné prožití svátku velikonočních, těm
co nosí sukničky mnoho zdravé vodičky, těm co nosí nohavice mnoho dobré slivovice a těm co nosí
kalhoty ne moc dlouhé trampoty. Dětem hodně koledy, aby měli na dny další, plnou skříňku pohody…
Richard Zicha, starosta
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