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PODZIM pomalu se blíží čas podzimních barev našich lesů, sběr úrody z našich zahrádek, zkracování
slunečního svitu a snižování denních teplot. Přeji Vám prožití podzimu letošního roku co nejpříjemněji.
Richard Zicha, starosta obce

Z jednání zastupitelstva
zastupitelstva obce

v období červenec- září 2019
zastupitelstvo obce Bratřejov na svých zasedáních
SCHVÁLILO:
- na základě zveřejněného záměru odkupu,
geometrický plán č. 672-48/2019 odkup pozemeku
p.č. 169/5 o výměře 309 m2,
- kupní smlouvu na pozemek p.č.st. 257, rodinný
dům č.p.156 a stodolu na p.č.st 257, vše za cenu
800 000,- Kč.
- na základě zveřejněného záměru prodeje
geometrický plán č 668-83/2019 a prodej pozemku
p.č. 2612/36 o výměře 42 m2 za cenu 35,-Kč/1m2
což činí 1470,-Kč.
- získání individuální podpory od Zlínského kraje
v hodnotě 300 000 Kč na pořízení dopravního
automobilu - pořízení nové požární techniky a
pověřilo starostu obce podpisem smlouvy
- smlouvu o smlouvě budoucí zřízení věcného
břemene k přípojce nízkého napětí k novostavbě
p.č.825/2 č. OT-014330049369/003 s fy. E.ON
Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera2151/6 České
Budějovice 7, 37001 České Budějovice

- smlouvu s firmou MOEL s.r.o. Šumice 511, PSČ
687 31 Šumice k realizaci akce přípolož veřejného
osvětlení v obci Bratřejov za cenu 627 627 Kč
vč.DPH
- zadání k vytvoření odhadu nemovitosti a
pozemků pro odhadce pana Josefa Martinku,
bytem Valašská Polanka č.p. 313
- podání žádosti o dotace na výstavbu nové požární
zbrojnici a vyčlenění prostředků z rozpočtu obce na
spolufinancování akce
- firmu PROKOP MOSTY s.r.o. Slavíčkova 827/1
Brno k vypracování projektové dokumentace a
inženýrských služeb k akci ,, Most M02 u Zrníku a
opěrná zídka na p.č.119/1“
- jednorázový poplatek za jednu urnovou
dvojschránku v hodnotě 8000Kč a poplatek za
nájem jedné urnové dvojschránky v hodnotě
2500Kč na dobu 15 let.
- na základě zveřejněného záměru odkupu
geometrický plán č 666-74/2019 a prodej pozemku
p.č. 2691/2 o výměře 372 m2 za cenu 35,-Kč/1m2
což činí 13 020,-Kč
- firmu AQUADROP, s.r.o.763 01 Mysločovice,
Sazovice 9 k akci projektová a inženýrská činnost
“ Odkanalizování obcí Lutonina, Jasenná, Ublo,
Bratřejov “

Zároveň ZO pověřilo starostu obce Bratřejov
Richarda Zichu k podpisu smlouvy.
- na základě zveřejněného záměru prodej obecních
pozemků p.č. 1932/2 o výměře 14m2, 1932/3 o
výměře 12m2, 1935/3 o výměře 9m2, p.č.st. 318/2
o výměře 5m2. Dále SCHVÁLILO smlouvu
k prodeji těchto pozemků a podpisem smlouvy
pověřilo starostu obce
- projekt. dokumentaci k novostavbě RD na
p.č.2211/1
- materiální pomoc nemocnici Milosrdných bratří
Vizovice 5m3 palivového dříví
- pohřební řád obce Bratřejov o provozování
veřejného pohřebiště v plném znění, jak byl
přednesen. Tímto se ruší Řád pohřebiště ze dne
3.4.2003
- členství obce Bratřejov dobrovolném svazku obcí
s názvem Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko,
IČ: 70238880, se sídlem Vsetín, Svárov 1080 (dále
jen SOMV), a přistoupilo ke stanovám SOMV
v platném znění, a to bez výhrad
- majetkoprávní vypořádání pozemku k.ú.Bratřejov
mezi obcí Bratřejov a Zlínským krajem.
Bezúplatný převod pozemku p.č. 2549/3 o výměře
28m2 z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví
obce Bratřejov.
- rozpočtové opatření č. IV/2019 tak, jak bylo
předneseno, včetně navýšení příspěvku pro ZŠ a
MŠ Bratřejov
- podání žádosti o dotace z SFŽP na pořízení
kontejneru tříděného odpadu
- podání žádosti o dotace z SZIF na posílení
rekreační funkčnosti lesa a vypracování projektu
k této akci
- nákup terenního automobilu zn. Suzuki Grand
Vitara za cenu 35 000Kč.
- nákup čelní sněhové radlice k obecnímu traktoru
Zetor Fortera
-závěrečný účet mikroregionu Vizovicko

- na základě zveřejněného záměru odkupu,
geometrický plán č 667-75/2019 a prodej pozemku
p.č. 119/6 o výměře 45 m2 za cenu 35,-Kč/1m2
což činí 1575Kč
- podání žádosti o dotace na MMR povodňové
škody na ,,Rekonstrukce mostu M02 U Zrníků po
povodní“. Dále SCHVALUJE vyčlenění finančních
prostředků
z
obecního
rozpočtu
na
spolufinancování této akce.
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávy hodnotící komise z výběrových řízení
- informaci o účelové komunikaci pod farmou
- informaci policie ČR o bezpečnostní situaci
v obci Bratřejov za rok 2018
- informaci starosty k akci odkanalizování obcí
Bratřejov, Ublo Lutonina, Jasenná
- informaci o konání Dne Maminek dne 12.5.2019
- informaci o možnostech změny systému třídění
odpadu v obci a pověřuje starostu obce doplnění
informací o možnostech získání dotací.
- informaci starosty k realizaci akce projektová
činnost chodníky kolem I/49 ke hřbitovu
- Pohřební řád obce Bratřejov
- informaci starosty obce o možnostech připojení
vodovodu obce Lhotsko na místní část Bratřejov
Chrámečné
- informaci starosty o podaných žádostech k získání
dotací z MMR
- informaci starosty obce o možnostech získání
dotací
- informaci starosty obce o žádosti o finanční
pomoc občana obce
ZVEŘEJNILO ZÁMĚR
- prodeje části obecního pozemku p.č.2521/3

Jak jste si jistě všimli, máme hotovou část realizace uložení vysokého napětí do země
a tím i zajištěn i přívod el. energie od Chrámečného. Při této akci, se do země vložila
část nízkého napětí na Chrámečném a veřejné osvětlení ve středu obce a Chrámečném. Pokračovat se bude
dál při realizaci kanalizace v obci, při které se plánuje vložení vedení veřejného osvětlení do země a snad dle
příslibu firmy E.ON také nízkého napětí. V rámci vybudování kanalizace obec vstoupila do sdružení obcí
Mikroregion Vsetínsko, který rozjíždí projekt ,,Čistá řeka Bečva III“. Mikroregion Vsetínsko, má velké
zkušenosti s tímto projektem, vždyť řídil projekty Čistá Bečva I a II v okolních obcích. Jsme velmi rádi, že
nás vezmou pod svá křídla. Dokončujeme projekt ,,Protipovodňová opatřeni obce Bratřejov“, v rámci
kterého došlo k rekonstrukci veřejného rozhlasu. Ještě čekáme na připojení tří rozhlasových hlásičů na
Chrámečném. Bohužel jsou ještě občané, kteří rozhlas neslyší, za což se omlouváme, ale ze strany
dodavatele došlo ke zpoždění dodávky. Ještě bychom rádi poprosili občany, kteří mají problém s rozhlasem
(natočením, hlasitostí, dvojzvukem atd.), aby své požadavky nahlásili na obci. Uděláme vše ke spokojenosti
všech občanů. Dále probíhají přípravy na projektu opravy mostu ,,M02 u Zrníků“, budeme žádat o dotace.
Co se děje v obci

Jsou vypsány dotace na povodňové škody 2019 ve výši 70%. Pomalu, ale jistě se musí začít plánovat
výstavba nové školky, kdy po nárůstu novorozenců v loňském a hlavně letošním roce, nám stará školka
z kapacitních důvodů nebude stačit. Nová budova školky by měla být vystavena naproti školní zahrady, na
místě rodinného domu č.p. 156. V srpnu při hasičských závodech, se předávala nová požární technika pro
zásahovou jednotku obce a to devítimístný Ford Transit s přívěsným vozíkem. Věříme, že bude sloužit
hlavně k reprezentaci naší obce a bude mít málo ostrých zásahů při živelných událostech. Je třeba poděkovat
GŘ HZS ČR za finanční podporu 450 000,-Kč a Zlínskému kraji za podporu ve výši 300 000,-Kč. Obec
Bratřejov, se na financování vozu, podílela částkou 330 000,-Kč.
Richard Zicha starosta obce
Třídění odpadu – „Nejčastější chyby“
Ruličky od toaletního papíru, účtenky nebo obaly na vajíčka jsou přece z papíru, tak patří do modrého
kontejneru. Věta, kterou si pravděpodobně říká řada lidí. Modré popelnice jsou jich plné. Jenže tyto výrobky
tam nepatří. A omylů, kterých se lidé dopouští při třídění, je celá řada. Podívejte se na nejčastější chyby,
kterých se lidé při třídění odpadu dopouští. Nejčastější chyby, které děláme při třídění.
1.Plast
Plast je v současné době často skloňovaným tématem a zdá se býti nepřítelem číslo jedna. A tak se ho
snažíme do žlutých kontejnerů dostat co nejvíce. Ovšem ne všechny plastové výrobky lze recyklovat, a do
popelnice tak nepatří.
Častým omylem jsou bílé polystyrenové krabičky na jídlo. "Ve svozovém voze se totiž polystyren rozdrtí a
zašpiní. Drobné nadrolené části se nedají dát do lisu na polystyren“.
Obecně je problém, pokud je některý výrobek silně znečištěný, v tom případě už nejde dál recyklovat.
Proto do žlutých kontejnerů nepatří ani plastové obaly od barev, laků a jiných chemikálií. Stejně tak nelze
recyklovat ani lahve od olejů, olejových marinád nebo plastové krabičky, ve kterých bylo naložené například
maso. "Řada lidí ve snaze o co nejekologičtější chování chybuje, když se snaží
třídit nadmíru znečištěné potravinářské obaly“. Naopak drobné znečištění, třeba kelímku od jogurtu, nevadí.
"Polystyrenové termoobaly nebo výplně krabic spotřební elektroniky mají své místo v nádobách na plast.
Výjimku tvoří pouze polystyren fungující jako stavební izolace. Pokud je od omítky nebo jinak chemicky
znečištěný, jde o stavební odpad, který by měl končit ve sběrných surovinách. To samé se týká i nádobek od
sprejů a vysloužilých pneumatik“.
Z dua kartáček a zubní pasta nepatří do plastů ani jeden - obě věci je nutné vyhodit do směsného odpadu.
Molitan také nemá místo ve žlutých kontejnerech. Stejně tak i houbičky na nádobí, novodurové trubky nebo
podlahové krytiny.
A ani PET lahve nejsou sázka na jistotu. Některé totiž nemají klasickou etiketu, ale jsou pokryté takzvaným
rukávkem obalujícím většinu plochy lahve. Jako celek tak nejdou recyklovat. V tomto případě patří obal do
směsného odpadu. Ovšem ti svědomitější mohou rukávek sundat a oba kusy poté hodit do žlutého
kontejneru.
2.Papír
Rulička od toaletního papíru patří do směsného odpadu. Papír, ze kterého je vyrobena, je totiž recyklovaný
tolikrát, že z něj už nic nového vyrobit nejde. To samé platí o platech na vejce, tedy obalech, ve kterých jsou
vajíčka na obchodních pultech.
Stejně jako u plastů, silně znečištěné výrobky nemají v kontejnerech na tříděný odpad místo. Dokonce ani
krabice od pizzy. "Je to z toho důvodu, že papír nasákne omastkem a pro další recyklaci není vhodný".
Víceméně nelze recyklovat žádný mokrý, mastný či jakkoliv znečištěný papír - jako například papír na
pečení, posmrkané kapesníky, ubrousky či pleny.
Překvapivě ani většina účtenek do modrých kontejnerů nepatří. Bývají totiž vyráběné z termopapíru. Ten
poznáte tak, že pokud účtenku zahřejete, například nad zapalovačem nebo párou z varné konvice, tak z jedné
strany ztmavne.
Bohužel ani většina papírových kelímků na kávu se recyklovat nedá. "Navenek se tváří jako jeden z
nejekologičtějších produktů, ale jde o rozšířený mýtus, kterému pomáhá papírový zevnějšek. Vnitřek
kelímku pokrývá vrstva polyetylenu. Tento plastový potah zajišťující voděodolnost nelze

oddělit ve standardním recyklačním procesu".
Budete-li vyhazovat knihy, vytrhněte je z vazby. Stejně tak u kroužkových kalendářů odstraňte drát. Naopak
obálky s okénkem, které se řada lidí zdráhá do kontejnerů na papír vyhodit, do modrých popelnic opravdu
patří. Stroje u zpracovatele papíru pak dokážou okénko oddělit. Ovšem papírové sáčky s průhledným
celofánovým okénkem už do modrých nádob nepatří. Leda že byste celofán oddělili a vyhodili tam jen
papírovou část.
3.Sklo
V kontejnerech na sklo se objevují i kusy porcelánu či talíře. Ani porcelán, ani keramické výrobky tam však
nepatří. Stejně tak i kusy autoskla, drátěné sklo, zrcadla nebo žárovky.
Pokud člověk vyhazuje například sklenice se šroubovacím uzávěrem, nemusí se bát vyhodit i víčko. Na
třídicí lince mají magnet, který je dokáže všechny pochytat a tento odpad pak míří do kovošrotu. To samé
platí i pro uzávěry lahví.
4.Kovy
Častým omylem je vhazování deodorantů, laků na vlasy, zkrátka tlakových nádob. Ty do kontejnerů na
kovové obaly nepatří. Dělají totiž neplechu na třídicí lince, jelikož při lisování vybuchují." Do kontejnerů na
kovy nepatří ani cestovní vařiče, neboť hrozí jejich vznícení. Dále hasicí přístroje, nádoby od motorových
olejů, benzínu, barev a dalších chemických nebo nebezpečných látek". Těm, kteří jsou bezradní, pomohou
symboly na obalech. Například PP dává najevo, že jde o polypropylen a ten do žlutých kontejnerů patří. PAP
je pro změnu označením pro recyklovatelný papír. Užitečné je mít vytištěnou tabulku těchto symbolů doma
vedle košů na odpad.
zdroj iDnes.cz

Sběr starého železa
V týdnu od 09.10. do 11.10.2019 proběhne v obci sběr starého železa. Připravte prosím sběrné železo
k příjezdovým cestám. Pokud by někdo potřeboval pomoc s vynesením železa k cestě, může požádat
pracovníky obce, kteří budou železo svážet. Svoz bude každý den v odpoledních hodinách.

Recyklujte s našimi hasiči
Tak jak tomu bylo na jaře, budou zase naši hasiči svážet z celé obce elektro zařízení.
Svoz se uskuteční od 09.10. do 11.10.2019 vždy v odpoledních hodinách. Kdo máte staré elektro zařízení
(pračky, ledničky, mikrovlnky, rádia, televize, mixéry, vysavače, počítače, monitory, vrtačky, brusky, fény a
jiné) nachystejte je před své rodinné domy a hasiči je svezou za kulturní dům.

Sběr nebezpečného odpadu z domácností
Jako každoročně proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu z domácností, který je organizován
dvakrát ročně. V Bratřejově akce proběhne v sobotu 12.10.2019 na křižovatce u hlavní silnice I/49 v době od
11.05 – 11.45 hodin a u obecního úřadu od 12.35 -13.20 hodin. V uvedené době bude na stanovaných
místech moci každý občan zdarma odevzdat k likvidaci následující druhy odpadů: olejové automobilové
filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečištěné láhve od chemikálií, zbytky
přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje,
mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, opotřebované pneumatiky, hadry znečištěné
barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče.
Zicha Richard starosta obce

Základní škola a Mateřská škola
Hola, škola volá!
2. září jsme zahájili školní rok 2019/2020 v počtu 28 žáků. Máme tedy spojení 1. a 2. ročníku (10 žáků) a
3.,4. a 5. ročníku (18 žáků). Žáci se po prázdninách vrátili plní sil, tak věříme, že se jim bude dařit.
Pedagogický sbor obohatila nová pracovní síla – paní učitelka Adéla Adamušková, která učí v I. třídě
tělesnou výchovu a v II. třídě prvouku, přírodovědu, vlastivědu a výchovy. Doufáme, že se nové paní
učitelce u nás bude líbit.
Už máme za sebou první tři týdny, které jsme žákům zpestřili vystoupením sokolnické skupiny a návštěvou
dne otevřených dveří u hasičského záchranného sboru ve Zlíně. Tento týden nás čeká návštěva mobilního
planetária.
V rámci mimoškolní činnosti byly dětem nabídnuty ve spolupráci s DDM Zvonek ve Vizovicích kroužky rukodělný a přírodovědný. Kroužky na škole jsou již tradicí a slouží k účelnému využití volného času dětí.
Letos opět pokračujeme v celorepublikové soutěži RECYKLOHRANÍ, která vede žáky k zodpovědnosti za
své chování vůči životnímu prostředí.

Mgr. J. Králová, řed.školy

Kultura v obci

Tvůrčí dílny opět v akci
Další oblíbené tvůrčí dílny, se uskuteční dne 18.10.2019 od 16.00 hod na klubovně KD bude výroba z dýní a
podzimní výzdoby pro zahrádky i obydlí. A poslední tvůrčí dílny v tomto roce bude výroba adventních
věnců, která je naplánována na 22.11.2019 od 16ti hodin na kulturním domě, tedy den před jarmarkem,
abychom mohli Vaše nádherné výtvory ukázat během jarmarku.
Setkání důchodců
Jako každoročně tak i letos Vás zveme na setkání důchodců, které se uskuteční 19.10 2019 od 16ti hodin
v kulturním domě Bratřejov. Představí se děti Mateřské a Základní školy Bratřejov. K tanci i zpěvu zahraje
skupina. Malé občerstvení je pro Vás zajištěno. I přes osobní pozvání, si Vás dovoluji za kulturní komisi
pozvat ještě touto formou.
IV. Adventní jarmark a rozsvěcování vánočního stromu s betlémem
Adventní čas zahájíme již tradičně jarmarkem a rozsvícením vánočního stromu v sobotu 23.11.2019. Zveme
Vás, již nyní na tradiční zabijačkové speciality, jak před kulturním domem, tak v hospůdce, prodej
vánočních předmětů, ukázky uměleckého řezbářství, vyšívání krojů, výrobky uměleckých škol.
V odpoledních hodinách budou naše děti zpívat koledy u vánočního stromu. Bude opět nachystaný grog,
punč, čerstvé řízky, štrůdl a vdolky. Srdečně Vás zvou hasiči, fotbalisté, pohostinství kulturního domu a
obec Bratřejov. Přijďte se naladit na vánoční atmosféru.
Mikulášská besídka
V letošním roce přivítáme čerty s Mikulášem 6.12.2019 v kulturním domě. Program připravují paní učitelky
z mateřské školky s našimi nejmenšími dětmi. Na závěr věřím, že se ukáže Mikuláš se svou družinou a
hodným dětem předá balíčky s dobrotami a zlobivým, pokud si je neodnesou čerti do pekla, uhlí. Všechny
Vás srdečně zveme.
Vánoční koncert
V neděli 15.12.2019 v 17hodin se v sále KD Bratřejov, se uskuteční vánoční koncert, na který Vás srdečně
zveme.
Vánoční turnaj ve stolním tenise
V pondělí 23.12.2019, jako každým rokem poslední sportovní akcí roku je turnaj ve stolním tenise.
Každoročně je kvalitně obsazen a věřím, že i letos to nebude jinak. Proto, Vás všechny zveme do sálu
kulturního domu. V dopoledních hodinách budou hrát naši nejmenší a po obědě se rozpoutají boje
v dorosteneckých a dospěláckých kategoriích.

SDH Bratřejov

Hasičská sezona je už pomalu u konce a jsou před námi jenom dva poslední závody. Tento rok jsme objely
celou ZLPS (Zlínská liga požárního sportu) v kategorii dorostenek, kde jsme se umístily na 6. místě s 50
body. Kromě ZLPS jsme byly na dvou soutěžích VHL (Valašská hasičská liga), na čtyřech kolech JLNS
(Jihovalašská liga nočních soutěží), na dvou kolech SMHL (Slovensko-moravská hasičská liga), na jednom
kole VCUH (Velká cena Uherského Hradiště) a na několika pohárových soutěžích. Na závodech řazených
do ZLPS jsme se umístily čtyřikrát na 3.místě, a to v Sazovicích, Loukách, Nevšové a v Nedašově a
jedenkrát na 2. místě u nás v Bratřejově, za což jsme velice rády. Na VHL jsme se umístily na 2.místě v
Němeticích. Na SMHL v Nedašově Lhotě jsme soutěžily za dorostenky. Byly jsme jediné v kategorii.

I přes nedokončený útok jsme dostaly alespoň frgál. V sobotu 14.9.2019 jsme jely na pohárovou soutěž do
Holešova. Útoky se nám povedly a obsadily jsme 2. místo v kategorii dorostenek i žen. V neděli 11.8.2019
se konala ZLPS u nás v Bratřejově. Soutěže se zúčastnilo 21 týmů mužů, 11 týmů žen, 8 týmů dorostenek,
11 týmů dorostenců a 4 týmy mužů nad 35 let. SDH Bratřejov muži A se umístili na krásném 6. místě, muži
B na 14. místě a ženy na 7. místě. My jsme se umístily v kategorii žen na 8. místě a v dorostenkách na 2.
místě. V sobotu 21.9.2019 jsme byly na pohárové soutěži v Uble, kde jsme obsadily 3. místo. V sobotu 28.9.
2019 pojedeme na kýblovačku a noční soutěž do Lhotky a uvidíme, jestli se rozhodneme vyrazit 16.11.2019
do Pohořelic, přesto že bude zima. Sezona 2019 je pro nás druhou sezonou. Nejlepšího času jsme dosáhly
právě u nás v Bratřejově a to 20:06 18-ctkový čas se nám podařilo sestříknout už několikrát, ale vždy jenom
na jednom terči. Takže do příští sezony máme na čem pracovat, abychom to sladily dohromady. Na závěr
bychom chtěly znovu poděkovat Dušanovi, který nás trénuje a taky Cyrdovi, který nás vozí na závody. Přes
zimu se budeme snažit na sobě makat, abychom byly příští rok co nejlepší.
Děkujeme všem, co nás podporují a těšíme se v sezoně 2020.
hasičky Bratřejov

Pohádkový les 2019

TJ SOKOL
Máme za sebou půlku podzimní části sezony 2019/2020. Zatím se družstvu mužů po spojení s mužstvem
Lutoniny a pádu do IV třídy daří a s bilanci šesti vítězství a jedné prohry se držíme na druhém místě a máme
jeden zápas k dobru. Je vidět a cítit, jak na hřišti, tak v kabinách, že naše fotbalisty fotbal začal bavit a
užívají si ho. Konečně, máme na střídačce nejmíň tři kluky na vystřídání a není situace, kdy jsme hráli v
devíti. Věřím, že si užívají dobrý fotbal i naši fanoušci, kterým děkuji za podporu v zápasech.
Další zápasy z podzimní části
Tichov - Bratřejov 13.10.2019 10:15 hod
Bratřejov - Val. Senice 20.10.2019 14:30 hod

ŘKF Bratřejov

Tábor Bratřejov – vojenský výcvik
Již tradičně proběhl o prázdninách pobyt dětí na faře v Bratřejově. Děti různých věkových kategorií od 5 do
14 let si vyzkoušely, jaké to je být vojákem. Táborníci byli rozděleni barevnými kšiltovkami do 3 družstev.
Na každém nástupu ráno i během dne si museli hlídat rozestupy, pochodovali, běhali, cvičili, hráli bojovky s
papírovými koulemi a vydali se na střelnici do Pozděchova, kde si vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky.
Velkým vzorem jim byli vedoucí středoškolského věku, kteří jim po celou dobu připravovali hry a učili je
vojenským dovednostem, mimo jiné se dozvěděli i základní informace o první pomoci.
Nechyběl ani výtvarný koutek, kdy si mohli díky zapůjčenému buttonkovači vyrobit odznáček na připnutí na
čepici, dárek pro maminku - zrcátko nebo pro tatínka otvírák s magnetem.
Úplně nejlépe hodnocenou aktivitou byla "tržnice", kde si za získané žetony mohly děti vybrat odměnu dle
svého uvážení.
Po dobu pobytu vařily v kuchyni obětavé maminky, které nám všem připravily vynikající obědy, napekly
buchty na svačinu a pomohly s úklidem kuchyně. Moc jim za to děkujeme.
Marie Ponížilová

Oprava střechy na faře
Nepříjemná skutečnost, že krovy na střeše fary jsou ve špatném stavu, byla známa již delší dobu. Chyběl
však podnět, jak nejlépe situaci řešit.
Za působení P. Josefa Rosenberga v Bratřejově (7/2016-7/2018) se kromě realizování jiných významných
prací kolem kostela začalo vážně uvažovat také o opravě střechy fary. P. Josef nechal vypracovat projekt na
výměnu krovů a dokumentaci pro stavební úřad. Vše bylo z úředního hlediska připraveno. Rovněž nynější
farář P. Vít Hlavica opravu podpořil. Nutné bylo rozhodnout, zda se do práce pustit na podzim 2018 nebo
raději až na jaře 2019. Přes zimu probíhaly přípravy a v březnu letošního roku byly práce na opravě střechy
zahájeny.
Nejprve bylo nutné odstranit (rozřezat a po částech vytáhnout či vyloupat) staré trámy, které byly zevnitř ve
zdivu, postupně pak vyzdívat vzniklé mezery. Dále se jako podstava pod nový věnec dozdil celý obvod fary.
Současně se připravovalo železo - „U“ profily bylo nutné svařit, aby se použily pro podepření nové střešní
konstrukce.

V sobotu 13. 4. proběhla velká brigáda na rozebírání střechy, sundání plechu a ještě původního šindele, který
byl pod hliníkovým plechem na třech stranách střechy. Pro snesení starých trámů na zem a posazení železa
na střechu bylo nutno povolat autojeřáb. Dále se na obvod zdi osadilo železo (roxory a třmínky), zašaloval a
vybetonoval celý nový věnec.

Od 1. 5. prováděla odborná firma tesařské práce, které byly 13. 5. hotovy. Klempíři pak položili krytinu,
nainstalovali střešní okna, okapy, opravili komín. Ve štítech budovy byla osazena nová okna. Byly očištěny
a ošetřeny kamenné prvky ve štítu od zahrady. Po celou dobu opravy střechy bylo kolem fary postaveno
lešení, využilo se zároveň pro vyspravení a nátěr fasády. Do pátku 14. 6. bylo lešení sundáno a vše kolem
fary uklizeno. Zbývá jen provést nátěr části fasády ode dvora, která nebyla dostatečně suchá, a proto bude
provedena dodatečně na podzim.

Opravdu velké poděkování patří všem bratřejovským občanům i „přespolním“, kteří obětovali svůj
volný čas a pomáhali při opravách střechy. Díky jejich ochotě a pomoci se podařilo celou akci
v poměrně krátkém čase dokončit. Poděkování patří také Obecnímu úřadu Bratřejov za finanční
příspěvek na opravu střechy fary.
Marie Poláchová

Farní den
Na farní den konaný v neděli 1. září odpoledne, byli zároveň srdečně zváni všichni, kteří jakýmkoliv
způsobem pomohli při opravě střechy fary. Když někdo slyší, že se při této opravě udělala spousta práce
svépomocí, s obdivem odpoví: „To se v dnešní době už moc nevidí…“. Těžko vyjmenovat všechny práce,
které byly při opravě nezbytné a které se provedly s přispěním ochotných brigádníků.
Na začátku farního dne všem těmto poděkoval farář P. Vít Hlavica a ocenil jejich obětavou pomoc i
věnovaný čas. Přivítal také „prvotního iniciátora oprav“ P. Josefa Rosenberga (nyní působícího v Přerově),
který též přijal pozvání na farní den a díky jehož podnětu a počátečnímu impulsu se oprava střechy fary
začala realizovat.
Počasí bylo překrásné, kdo chtěl, mohl posedět na sluníčku nebo se před ním „schovat“ v pergole či v
maštalích, kde je i v létě díky kamenným zdím velmi příjemně. Ženy připravily občerstvení - nejen cukroví,
ale i maso a zeleninový salát z domácích „skleníkových“ přebytků. Pánové častovali točeným pivem nebo
valašskou rosou. Děti na zahradě hrály fotbal, a také s radostí využily „zánovní“ trampolínu na farním dvoře.
V průběhu odpoledne bylo možné podívat se na půdu fary, kde krásně vonělo dřevo nových trámů.
Farní den byl tak letos ve znamení příjemného setkání a poděkování za dobré skutky.
Marie Poláchová
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