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Ať je slyšet dětský smích
a ať dospělí se baví,
ať kluci s pomlázkou běhají po vsích
a všichni ať jsou zdraví.
A tak i vy po roce, užijte si Velikonoce.
Velikonoce – svátek jara – tradice, zvyky a obyčeje
Velikonoce vnímáme hlavně jako svátky jara. Končí zima, příroda se probouzí, jarní sluníčko vytahuje ze
země první květiny. Tyto slavnostní dny jsou spojeny především s takovými tradičními symboly, jako je
beránek, řehtačky, pomlázky, či zdobená vejce.
Toto období původně slavili Židé jako svátky jara. Jejich důležitost vyplývala z hlavního postavení v rámci
jarního obřadního cyklu. Svátek prvního jarního úplňku symbolizoval v mnoha kulturách příchod jara a
začátek nového hospodářského roku. Zhruba před 3500 roky pak Židé dali svátku jara nový význam,
kterým
si
připomínali
vyvedení
židovského
národa
z egyptského
otroctví.
Křesťanské Velikonoce
Křesťané poprvé dali Velikonocům podobu oslav Kristova zmrtvýchvstání. Výjimečností tohoto
křesťanského svátku vznikl termín jeho stanovení na neděli po prvním jarním úplňku. Tím se tento
křesťanský svátek oddělil od židovských tradic.
Čtyřicet dní půstu - správný křesťan by měl podle tradice 40 dní před Velikonocemi – od Popeleční středy
až do Božího hodu velikonočního – dodržovat půst. Nejedla se nejen masitá a maštěná jídla, ale nekonaly se
ani taneční zábavy, svatby a jiné světské požitky.
Hodování o Bílé sobotě, která je posledním dnem půstu, se už začíná hodovat. Podává se hlavně
velikonoční hlavička, jídlo připravované z uzeného vepřového, vařeného jehněčího, vajec a mladé jarní
kopřivy. Měla prý připravit tělo na přísun dalších mastných dobrot. Pečou se mazance a vdolky s daleko
větším množstvím vajec, než je běžné přidávat do těsta v průběhu roku. Z kynutého těsta se také peče ve
formě beránek jako symbol Krista, Beránka božího. Jako symbol Jidášovy zrady se na Velký pátek podává
pečivo z kynutého těsta tvarované do podoby oprátky, takzvané jidáše. Všechny tyto dobroty si můžete
připravit také. Pro zaručený úspěch je důležitá kvalita potravin.
Ztichlé zvony
Na Zelený čtvrtek umlkly v kostelech zvony. Říká se, že odletěly do Říma. Na jejich místo nastoupili
chlapci, kteří až do Bílé soboty obcházeli domácnosti a svými řehtačkami anebo jinými rámusiči
oznamovali ranní a večerní klekání nebo poledne.
Mimořádně velký význam se dříve připisoval i očistné moci proudící vody, která prý pomáhala smývat
hříchy. Podle starých bájí byla pramenitá voda vůbec všemocná. Pověst totiž mimo jiné říká: Kdo se ještě
o půlnoci nebo alespoň krátce před východem slunce umyl v tekoucí vodě, byl po celý následujíc rok zcela
zdravý

Pomlázka
V Pondělí velikonoční kluci vypláceli děvčata. Ta jim na oplátku darovala
malovaná vajíčka. Šlehalo se březovými, jalovcovými nebo vrbovými proutky.
Děvčata byla také polévána vodou, což bylo nejen očistné, ale prý také
ozdravné a magické. Břízu hoši splétali do pomlázek a těmi ještě v neděli
odpoledne dostala děvčata závdavek, aby věděla, že na Velikonoční pondělí
jim chlapci pořádně namrskají.
Protože se říkalo, že pruty vytahují nemoci, byly metličky zničeny. Po
pomlázce se stočily do kruhu a poté se hodily do potoka nebo do ohně.
Kraslicemi, která děvčata dávala chlapcům, vyjadřovala i svůj vztah k nim.
V této „řeči beze slov“ měla význam nejen použitá barva, ale také způsob
zdobení a ornamenty.
Velikonoční symboly:
• beránek – Židé v něm spatřovali Izrael jako boží stádo, které vede
Hospodin a na Velikonoce pojídali beránka jako připomínku svého
vysvobození z Egypta. Pro křesťany je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista.
• řehtačka – má svolávat k bohoslužbám v době, kdy umlkají zvony. Ty se opět rozezní na Bílou sobotu při
zpěvu Gloria.
• pomlázka – symbolizuje předání svěžesti, pružnosti a zdraví mladého jarního prutu.
• vajíčko – připomínalo plodnost, život a vzkříšení. V křesťanství se vejce vykládá jako symbol zavřeného
hrobu, z něhož vstal Kristus nesmrtelný.
Pašijový týden
Poslední týden dlouhého postního období připomíná utrpení Ježíše Krista a každý den má své pojmenování:
Modré pondělí – v kostelech se vyvěšovaly modré látky
Šedivé úterý – hospodyňky vymetaly pavučiny a uklízely
Škaredá (černá ) středa – vymetaly se komíny a kdo se mračil, tak mu to zůstalo každou středu v roce, v
tento den zradil Jidáš Ježíše.
Zelený čtvrtek – v tento den by se měla jíst zelená jídla (špenát, kopřivy, řeřicha apod.), aby byl člověk
zdravý, zvony „odlétají do Říma“ a vesnicemi obcházejí až do soboty „klapači“, chlapci s řehtačkami a
klapači.
Velký pátek – je dnem smutku, protože Ježíš byl vyslýchán, odsouzen a ukřižován. V některých městech se
hrají pašijové hry. Podle starobylých pověr se v těchto dnech otvírala země s poklady, nesmělo se orat a
kopat na poli, nepralo se prádlo.
Bílá sobota – den, kdy byl Ježíš ukládán do hrobu. Doma se bílilo, vařily a pekly se obřadní pokrmy, pekly
se mazance a beránci, muži a chlapci pletli pomlázky, zdobila se vajíčka.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) je největším svátkem celého liturgického roku. Jedly se pokrmy
posvěcené v kostele a každý, kdo do domácnosti přišel, musel být takovým jídlem obdarován.
Velikonoční (Červené) pondělí je dnes nejoblíbenějším dnem hlavně mužů. V tento den se mělo darovat
červené vejce a dívka měla být vyšlehána, aby byla celý rok zdravá.

Z jednání zastupitelstva

v období leden – březen 2020 ZO Bratřejov na svých zasedáních

SCHVÁLILO
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
č. 16010-054382 s firmou CETIN a.s
- příkazní smlouvu na veřejnou zakázku „Přístavba
šaten a sociálního zařízení ke KD v obci Bratřejov“
- paní Martinu Zahradníčkovou novou kronikářkou
obce Bratřejov
- firmu Architekti Talaša, Kutěj k vypracování
architektonické studie návrhu stavby ,,Nová
budova mateřské školky v obci Bratřejov“
- podání žádosti o dotace z MMR Podpora rozvoje
regionů - Podpora obnovy sportovní infrastruktury
na akci „Přístavba šaten a sociálního zařízení“ a
vyčlenění prostředků z rozpočtu obce na
spolufinancování této akce
- firmu TM Stav VSETÍN k realizaci akce ,,
Přístavba šaten a sociálního zařízení ke KD v obci
Bratřejov “
- podání žádosti o dotace z MF ČR podprogramu
podpora výstavby, obnovy a provozování
komunální infrastruktury na výstavbu obecních
bytů v budově KD Bratřejov
- investiční záměr a způsob stanovení ceny nájmu
obecního bytu a to ve výši minimálně 61,10Kč/1m2
plochy bytu a znění nájemní smlouvy dle
předloženého návrhu
- podání žádosti o dotace z MF ČR podprogramu
podpora rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálního školství na akci ,,Bratřejov
škola nová učebna“ a investiční záměr na akci
,,Bratřejov škola nová učebna“.
- smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy
s firmou E.ON Distribuce, a.s. o přemístění
sloupu NN na pozemku p.č.119
- příspěvek 2000Kč pro Centrum tělesně
postižených Zlín
- finanční příspěvek ve výši 5000Kč pro Základní
organizaci včelařů - Vizovice na činnost spojenou
pořádáním odborných přednášek a nákupem léčiv
pro včelstva
- vložení změn do akčního plánu obce Bratřejov
- program obnovy venkova na období 2020-2024
- na základě žádosti a zveřejněného záměru koupě,
geometrický plán č. 696-7/2020 a koupi pozemku
p.č. 743/2 o výměře 176m2
- na základě žádosti a zveřejněného záměru prodeje
geometrický plán č. 696-7/2020 a prodej pozemku
p.č. 2581/2 o výměře 174 m2
- na základě žádosti a zveřejněného záměru koupě,
geometrický plán č. 696-7/2020 a koupi pozemku
p.č. 762/2 o výměře 320m2

- na základě žádosti a zveřejněného záměru prodeje
geometrický plán č. 696-7/2020 a prodej pozemku
p.č. 2582/2 o výměře140m2
- podání žádosti o dotaci z Úřadu práce Zlín, na
úhradu mzdových nákladů dvou pracovníků v
rámci projektu veřejně prospěšných prací
VZALO NA VĚDOMÍ
- informaci starosty obce k obecnímu plesu
22.2.2020.
- zápis z jednání komise strategického plánu
- informaci kulturní komise obce Bratřejov
k pořádání koncertu folkových skupin při obecní
pouti 5.7.2020 na fotbalovém hřišti a schvaluje
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce na
tuto akci
- informaci o vkládání zásobníku akcí do akčního
plánu obce Bratřejov a POVĚŘUJE ZO k doplnění
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.2582 ve
výměře 1943 m2 ostatní plocha - ost. komunikace,
který leží v zahradě u č.p. 51 v části Bratřejov
dolansko
- koupě části pozemku p.č. 743 o výměře 462m2
trvalý travní porost , který leží v dolní části obce
Bratřejov
- prodeje části obecního pozemku p.č. 2581 ve
výměře 1607 m2 ostatní plocha - ost. komunikace,
který leží v zahradě u č.p.51
- koupě části pozemku p.č.762 o výměře 6370m2
trvalý travní porost
- prodeje obecního pozemku p.č. 14/10 ve výměře
51 m2 zahrada
NESCHVALUJE:
- zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.14/7 o
výměře 21m2 zahrada, který leží v zahradě u
č.p.247 v části Bratřejov dolansko
- připojení se k mezinárodní kampani ,,Vlajka pro
Tibet“
ODKLÁDÁ:
- zaplacení členského příspěvku ,,Spolku pro
zdravý rozvoj obcí“, stanoveného v přepočtu na
jednoho obyvatele obce pro rok 2020 v celkové
výši 57 706 Kč.

Informace OÚ
Upozorňujeme občany, že místní poplatky za komunální odpad a psy, dle obecně závazné vyhlášky
č.1/2019, se platí do 30.4.2020 na obecním úřadě nebo elektronicky na číslo účtu 1406735319/0800 var.
symbol 134019…(č.p.). Vzhledem k nouzovému stavu je lhůta prodloužena do 30.6.2020. Žádáme, abyste
upřednostnili platbu elektronicky na výše uvedený účet. Děkujeme za pochopení.
Svoz nebezpečného odpadu
Vzhledem k situaci v České republice, kde je nyní vyhlášen stav nouze, je svoz nebezpečného odpadu
pozastaven. Náhradní termín se očekává v druhé polovině roku. Prosíme Vás, o nevyvážení takové odpadu.
V případě změny budou po obci rozmístěny informační plakáty. Děkujeme.
Koronavirus a my
Vážení spoluobčané, ocitli jsme se v době, kdy musíme dbát o své zdraví o mnoho víc jak dříve. Již nějakou
dobu je náš stát v nouzovém stavu a s tím nám přibyly nemalé starosti. Apeluji na Vás naléhavě,
nepolevujme v ostražitosti nad touto nemocí, dodržujme stále nařízení, která nejsou vydána jen tak. Nosme
roušky a dbejte hygienických nařízení. Obec má stále dost ochranných prostředků, které vám zdarma
rozdáváme. Rád bych touto cestou poděkoval našim děvčatům, které v době, kdy se roušky nedaly koupit,
našily velké množství bavlněných roušek a my je mohli rozdat potřebným. Nebudu jmenovat, bylo vás
hodně a za to ještě jednou velké díky.
Snad se vše v dobré obrátí a my budeme moci znovu naplno žít a užívat si života plnými doušky.
Jak se říkalo v jednom známém filmu ,,VYDRŽAŤ“.
Richard Zicha, starosta obce
Kultura v obci
Krásné jarní dny všem přeji!
Všem přeji pevné zdraví. Jak jste zajisté všichni informováni, veškeré kulturní a sportovní akce jsou zrušeny.
Je nám líto, že odpadávají Tvůrčí dílny, Den maminek, Velikonoční jarmark, Veselice, Divadlo a mnoho
dalších obecních akcí. Na pouť je připravován v prostorách fotbalového hřiště festival folkových skupin. Dle
situace, která nastala, ještě nevíme, zda se uskuteční. Zatím pevně věříme, že bude. Další kulturní akce,
budou, pokud to půjde, přesunuty na podzim, snad se najdou volné termíny na sále a klubovně a hlavně nás
opustí pandemie koranovirusu.
Richard Zicha, starosta obce
Trochu si zavzpomínáme, co jsme letos už stihli.
ZIMNÍ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
24. ledna jsme se setkali na KD s důchodci a milou návštěvou z Horních Moštěnic. Akce se velmi povedla.
Moštěňáci si přichystali taneční vystoupení a scénku ,,Banánové rybičky“. Humoru byla spousta a dostali
jsme inspiraci, co všechno se dá se seniory nacvičit.

ČLOVĚČE, NEZLOB SE
Den po setkání seniorů proběhl další již 5. ročník ŽIVÉHO ČLOVĚČE NEZLOB SE.
Akce se zúčastnilo 9 družstev z Bratřejova i širokého okolí.

MAŠKARNÍ KARNEVAL
Maškarní karneval po novém proběhl 1.2.2020. Poprvé si karneval vzaly za úkol děvčata z IN LIBERI pod
vedením Jany Adamusové a kdo se zúčastnil, pravda, nebylo nás málo, byl určitě příjemně překvapen. Akce
byla super a děti si jí užily plnými doušky. Jen tak dále. Rád bych touto cestou poděkoval učitelkám z
mateřské a základní školy, které tento karneval chystaly minulá léta za vše, co pro děti dělaly. Hlavně paní
učitelce Lence Hlavenkové. Ještě jednou velký dík.

4. KOŠT ZELÍ
Doufám, že všichni, nejen dospělí, ale i děti si akci užili, pobavili se a zelíčka jim chutnala. Letos se
zúčastnilo 21 soutěžících. Vzorky byly velmi vyrovnané a dá se říct, že rozhodoval každý bodík. Po sečtení
se z vítězství radoval Vlasťa Pešáků. Na místě druhém bylo zelí od paní Ludmily Kovářové a na třetím místě
skončilo nečekaně zelí zakoupené v supermarketu, vyprodukované firmou ZP Otice. Všem velké díky i za
dárky do tomboly a už se těším na příští rok.

Jak žije škola v době mimořádných opatření
Stejně jako většina z vás ani my nejsme nadšení ze situace, která
nastala. Bohužel je to tak a nemáme na vybranou. S žáky komunikujeme v rámci možností naší malé školy.
Někteří očekávají, že bude probíhat výuka on-line, ale bohužel ani učitelky ani všichni žáci nemáme tyto
možnosti. Snažila jsem se žákům doporučit nabídky různých nakladatelství, kde si mohou učivo procvičit.
Máme také zpřístupněny webové stránky, kde žáci plní testy, které jsou vyhodnocovány. My potom
získáváme přehled, kde mají problémy a co pro nás bude nutné probrat, až se vrátíme. Na další stránky
vkládáme vlastní testy k zopakování učiva. Žáci jsou e-mailem upozorněni na datum testu i dobu, kdy je
potřeba jej vyplnit. Dále jim zasílám dobrovolné úkoly a zde především vidím jejich zájem. Někteří žáci mi
posílají e-mailem i fotografie, jak tráví čas. Komunikace přes e-mail je tedy hlavním spojením se žáky i
rodiči. Samozřejmě mohou také volat nebo poslat sms v případě jakýchkoliv nejasností. Jeden den v týdnu
pracujeme ve škole, takže je možná i přímá komunikace.
Také rodičům dětí z mateřské školy bych chtěla říct, že čas, který teď s dětmi stráví, se jim vrátí v budoucnu,
protože být spolu, je přece to nejkrásnější.
Na závěr bych chtěla nejen žákům a jejich rodičům, ale i všem občanům popřát krásné Velikonoce v kruhu
nejbližších.
Mgr. J. Králová, ředitelka školy
Základní škola a Mateřská škola

ZŠ Bratřejov se zapojila do projektu "Ježíškova vnoučata"
V úterý 21.1.2020 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. Společnost MP Krásno, a.s. se rozhodla toto přání splnit společně s
doprovodným programem, o který se postaraly děti ze ZŠ Bratřejov.
Plnění přání zahájily děti ze ZŠ Bratřejov, které si připravily řadu básniček a písniček na rozveselení seniorů
pod vedením paní učitelky Pilčíkové. Následovalo úvodní slovo vedoucí aktivizačních pracovníků paní Evy
Jandíkové 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 z Krásno. Na obdarování většiny
klientů 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

Mateřská škola „Co bylo a Co bude“…
CO BYLO …
V zápisu kroniky mateřské školy z roku 2020 se objeví jedna výjimečnost. V lednu a únoru jsme ani jednou
nebyli bobovat, nepostavili jsme obří sněhuláky. Teď si vzpomínám, že jednou jsme vytáhli lopaty na pěti
centimetrový sníh a vozili se na rychle tajícím sněhu, postavili mini sněhuláčky a trochu se pokouleli.

To jsme ještě netušili, že to nebude jediná zvláštnost tohoto roku.
Naše zimní dny byly ale obohaceny o projektové dny, které jsou financovány z projektu Šablony II. Jedním
z nich byl program „Dinosauři“ s řezbáři. Děti měly přání udělat si dinosauří den. Pozvali jsme řezbáře
manžele Hutěčkovi ze Želechovic, kteří u nás nebyli poprvé. Dřevěné dinosaury, které si děti vyřezávaly a
vybarvovaly, byly zakončením ne dne, ale celého dinosauřího týdne.
Projektový den „Sebeobrana“ děti prožily s Lenkou, lektorkou sportovního umění Schiu dzicu ze Zlína.
Učila děti, že není důležité se umět prát, ale umět rvačce předejít. A to se dá tím, že se naučíme ovládat své
tělo. Celé dopoledne byly děti v pohybu, který byl přirozený jejich věku. Děti byly z tohoto dne nadšené.
Škoda jen, že se konal v době, kdy byly děti hodně nemocné. Domluvily jsme se, že se Lenka za námi ještě
někdy přijede podívat.
Společným programem s dětmi 1. a 2.třídy naší ZŠ bylo třetí pokračování malé technické univerzity.
Tentokrát si děti hrály na malé archeology.
Velmi povedenou akcí byl „Den s mým tátou“. V jednu únorovou středu odpoledne měli povolený vstup
pouze tatínci nebo dědečci, jako náhrada za pracující tatínky. Výjimkou byly paní učitelky. Chtěly jsme,
aby si i tatínci užili den, který mají maminky 12. května.
O mužích se říká, že jsou pořád malí hraví kluci. Někteří přišli s trochu malými obavami, ale úvodní hry na
uvolnění atmosféry a hra na fotbalistu a brankáře pomohly k tomu, že se pak téměř dvě hodiny tvořilo ze
dřeva. Zadáním byla výroba dopravního prostředku.
Malí i ti velcí společně nadšeně tvořili, domlouvali se, vrtali, lepili, stále vylepšovali.
Myslím, že si všichni užili krásné tvořivé odpoledne.
Dovedu si představit podobné odpoledne i s maminkami. Ale jejich svátek se slaví v kulturním domě.

CO BUDE …
Naplánováno je ještě několik projektových dní – většina v měsíci březnu a dubnu. Zatím jsou odloženy.
Jestli ještě budou zaplaceny…? Pokud jde o děti, tak bych vám někdy moc přála vidět, jak málo VĚCÍ dětem
stačí. Vzpomínám si na poslední vycházku před uzavřením mateřské školy. Byli jsme u malé vodní strouhy,
ochutnávali medvědí česnek, poznávali tak, že příroda nám nabízí jedlé rostliny, dělali lodičky z listů a

větviček, sledovali jak rychle se vyčistí voda, když se zakalí, co plave a neplave, tedy co je těžké a lehké,
pod lupou sledovali to, co pouhým okem nespatříme, hledali v knihách… Pokud teď máte pocit, že proběhlo
malé učení pod širým nebem, tak máte správný pocit. A to byla pouze jedna malá vycházka. Dopřáli
byste dětem tento prožitek nebo super vymakané didaktické pomůcky?
Nejsou špatné ani ty pomůcky. Jen jsme jim začali dávat větší přednost před přirozeností.
A víte, co je na tom nejlepší? Že to můžeme změnit.
PŘEJEME VŠEM TEPLÉ A RADOSTNÉ JARNÍ DNY . Dětí a paní učitelky z MŠ
TJ Sokol Bratřejov
OS Zlín IV Tř.B
Rk.
Družstvo

Záp. + 0 -

Skóre Body

1

Bratřejov

10

9 0 1

51:16

26

2

Lipová

10

7 0 3

36:17

22

3

Jestřabí

10

7 0 3

30:20

20

4

Mirošov

10

6 0 4

36:19

19

5

Dobrkovice

10

6 0 4

22:25

17

6

Loučka

10

5 0 5

30:35

15

7

Smolina

10

4 0 6

19:31

12

8

Horní Lhota

10

4 0 6

20:32

11

9

Tichov

10

3 0 7

23:32

9

10

Val. Senice

10

3 0 7

20:38

8

11

Študlov

10

1 0 9

29:51

6

Vážení sportovní příznivci,
po podzimní pohádce, která vyústila vítězstvím v polovině soutěže ve IV třídě okresní soutěže mužů, to
vypadá, že se jarní část ani neuskuteční. Po informacích z ústředí se budou výsledky anulovat a nový ročník
se rozběhne od nuly. Smolné pro nás, kdy jsme měli postup na dosah. Vždyť jsme prohráli jenom jeden
zápas a zbytek byly samá vítězství. A stejně na tom byla i přípravka. Z 21 zápasů jsme prohráli jenom čtyři,
což je velký úspěch, když hrajeme první sezonu. Příští rok máme v plánu postavit dvě mužstva a to mladší a
starší přípravku s tím, že budeme hrát opět Vsetínskou stranu z důvodů menší dojezdové vzdálenosti
k zápasům. Žádáme rodiče dětí od ročníku 2015 a starší, které by chtěly na tréninky chodit, že po otevření
sportovišť je rádi uvítáme. Není důležité, jaký pohyb v tomto věku dělají, je důležité, že dělají aspoň nějaký.
Dále mi dovolte, abych Vás pozval už nyní na letní biatlon, který pokud dovolí situace a povolí se sportovní
akce, se jako vždy bude konat na fotbalovém hřišti a to 20.6.2020.
4.7. 2020 je v plánu zápas svobodní x ženatí na fotbalovém hřišti v Bratřejově od 16:30.
Za TJ sokol Bratřejov Richard Zicha
IN LIBERI
Všechny chci tímto pozdravit, popřát hlavně zdraví, a protože jsme spolek "pro děti", tak dětem i rodičům
popřát pevné nervy v této složité době, kdy děti nemohou do školy, školky ani za kamarády či zábavou.
A nyní trošku "pracovně". Letos jsme pro děti poprvé uspořádali 1. února KARNEVAL. Byla to pro nás
velká premiéra a snad se nám povedla. Téma karnevalu bylo " Z pohádky do pohádky". Pro děti byla
připravena spousta her, soutěží a tanečků, kterými děti provázeli klaunové Lenka a Dušan. Pro všechny byla

připravena bohatá tombola, na kterou nám finančně přispěl Obecní úřad, za což velmi děkujeme. No a o vše
ostatní se postaraly nejen naše děvčata, které už jistě znáte. Zatancovat dětem přišly naše CÉREČKY
důchodkyně se svým tanečkem. Také bylo připraveno bohaté občerstvení, jak pro děti tak i dospělé. Ještě
chci moc poděkovat všem sponzorům za dárky do tomboly a vám všem, kteří jste se zúčastnili, také díky a
snad jste se dobře bavili. No a příští rok určitě zase.
Další naší akcí, měl být v sobotu 4.4. Velikonoční jarmark. Bohužel, i když jsme se moc těšily a nejen my,
ale i spousta šikovných lidiček nejen z Bratřejova, akce být nemohla. Ale aby vám to nebylo, až tak líto
zkuste si sami vyrobit - upéct JIDÁŠE. Je to velmi jednoduché a zvládne to opravdu každý.
Stačí vám: listové těsto (raději čerstvé než z mrazáku), to si nakrájejte na plátky, 1těsto=cca.10porcí, rukou z
těsta vytvarujte válečky a z těch tvarujte JIDÁŠE. Jidáš může mít jakýkoliv tvar dle vlastní fantazie, ale
nejčastěji jsou to spirálky, esíčka, apod.
Ty dáte na plech a pečete ve vyhřáté troubě (je to velmi rychlé) a po upečení ještě teplé potřete medem.
Jednoduché, rychlé a velmi dobré.
A jen něco málo k tradici pečení jidášů. Velikonoční jidáše s sebou nesou spoustu příběhů. Ten hlavní z nich
určitě znáte a symbolizuje provaz, na kterém se oběsil proradný Jidáš. Podle tradice se mají jidáše jíst na
Zelený čtvrtek ráno, nejlépe před východem slunce. Má to zajistit nejen pevné zdraví, ale i ochranu před
uštknutí hadem a píchnutí vosou. Krásné Velikonoce.
Dále jsme připravovali na 30. dubna STAVĚNÍ MÁJE S PÁLENÍM ČARODĚJNIC. Myslím, že ani toto
nám, ještě nebude umožněno.
Samozřejmě nás to moc mrzí, ale bezpečnost k udržení zdraví nás všech je důležitější.
29. srpna máme naplánován POHÁDKOVÝ LES. Tak snad už bude vše OK a budeme se moci zase opět
všichni sejít.
Závěrem vám všem a hlavně našim dětem, přeji veselou mysl a vymyšlení vhodné zábavy ke zkrácení těchto
dlouhých dnů.
A protože se blíží jedny z nejkrásnějších svátků - VELIKONOCE, všem přeji bohatou pomlázku a krásné
jarní dny.
Za spolek IN LIBERI Jana Adamusová
Klub důchodců
Moji milí, zdravím vás všechny v době "rouškové" - tedy nelehké pro nás pro všechny.
Malé ohlédnutí. V pátek 24. ledna proběhlo ZIMNÍ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ na sále KD. Tentokrát ve
velkém počtu a za to jsem moc ráda.
Navštívili nás naši přátelé z Horní Moštěnice. Pro naše pobavení si připravili jak taneční tak "divadelní"
vystoupení. Myslím, že nás všechny pobavili a nikdo jste se nenudil. No a pak nám hrál pan Filgas z Prlova.
Snad si každý přišel na své a domů odcházel spokojen.
V sobotu 15. února proběhl již 4. ročník KOŠTU ZELÍ. Na koštu bylo letos 20 soutěžních vzorků. Hodnotilo
celkem 31 porotců. Každý mě dá určitě za pravdu, že hodnocení není jednoduchá záležitost a je potřeba si
psát i poznámky. Ale protože většina z vás již nejsou začátečníci, tak jsme vše krásně zvládli. První místo
vyhráli manželé Pešákovi - Martina a Vlastík (31bodů). Druhá byla paní Ludmila Kovářová (29bodů) a třetí
místo obsadilo Otické zelí v 500gr. sáčku z Alberta. Každý rok dávám mezi soutěžní vzorky i zelí z nějakého
supermarketu, jen letos se tento vzorek probojoval do finále. Na čtvrtém místě bylo zelíčko od p. Marušky
Pastorčákové. Zelmaistry se letos stalo 13 hodnotících - to znamená, že si poznali svůj soutěžní vzorek zelí.
Věřte mě, že to není zase tak jednoduché. Chtěla bych tímto velmi poděkovat všem, kteří přispěli svým
vzorkem, účastí a hlavně příspěvkem do tomboly, která nám každoročně zpříjemňuje čekání na výsledky díky.
Ještě chci připomenout, že v sobotu 22. 2. 2020 se konal Obecní ples, na kterém vystoupily naše CÉREČKY
důchodkyně se svými tanečky.
Snad vám všem zpříjemnily tuto akci a já jim chci za vystoupení moc poděkovat, protože dobře vím, že
nacvičování není jednoduché.

Díky CÉREČKY moje a na shledanou v lepších časech - opatrujte se mě.
Tak to jsem shrnula, co jsme prožili a nyní co mělo být a bohužel kvůli situaci, která nastala, se konat
nebude. Bohužel nám odpadly – úterky - ty první v měsíci, kdy se v 18 hodin setkáváme na klubovně KD.
Jsou do odvolání odloženy, ale hned, jak to bude možné, si to vynahradíme. Další akcí měl být výlet do
Horní Moštěnice ve středu 15. dubna za našimi kamarády. Naše CÉREČKY tam měly vystoupit a my ostatní
jsme měli prožít příjemné odpoledne s důchodci v Moštěnici. Tak snad v září tohoto roku.
Milí důchodci v pátek 19. června je naplánováno LETNÍ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ na sále KD, snad nám to
vyjde. Držme si pěsti.
Tímto jsem vyčerpala všechny akce týkající se Klubu důchodců a nyní vám všem chci upřímně popřát pevné
zdraví a tentokrát více, něž kdy jindy. Dávejte na sebe pozor, nevystavujte se zbytečně možné nákaze virem,
myjte si ruce, noste roušky (tímto chci moc poděkovat Staňce Kovářové - Světlikové, která zásobila nejen
mě, ale určitě i některé z vás - Stani, díky). Prostě buďte na sebe opatrní, ať se můžeme zase brzy "normálně"
potkávat a setkávat.
Krásné Velikonoce všem. Za Klub důchodců Jana Adamusová
MYSLIVCI

Vážení spoluobčané,dovolte mi, abych vám v Bratřejovském občasníku v krátkosti
představil činnost Mysliveckého spolku Bratřejov, z.s.
Myslivecký spolek hospodaří v honitbě Bratřejov. Jeho náplní je chov, ochrana a lov volně žijící zvěře. V
našem areálu střelnice na Chrámečném, pokud nám to současný stav dovolí, provádíme cvičné střelby pro
myslivce a sportovní střelce.
V červnu, pokud nám to současný stav dovolí, bychom chtěli zase pozvat děti ze školy a školky v Bratřejově
na setkání s myslivci v areálu střelnice, kde bychom si popovídali o zvěři a ptácích žijících v našem okolí.
Pro děti připravíme i občerstvení, špekáčky a jiné.
Na srpen, pokud nám to současný stav dovolí, připravujeme závod na asfaltové holuby, o pohár MS
Bratřejov. Na tyto závody vás srdečně zveme. Jako vždy připravíme dobré jídlo, občerstvení a bohatou
tombolu.
Přichází nám jarní čas. Příroda se začíná probouzet ze zimního spánku, začíná všechno pučet, poletují včelky
a ostatní hmyz, začínají hnízdit ptáci (v poslední době je velký úbytek zpěvného ptactva) a v brzké době
bude i zvěř klást (rodit) mláďata. Proto vás prosíme, abyste se chovali v přírodě ohleduplně, nerušili zvěř a
ptactvo a nenechali volně pobíhat pejsky.
Na závěr bych vám chtěl popřát jménem svým i členů spolku hodně zdraví v této nelehké době.
Vladimír Černobila myslivecký hospodář
ŘKF Bratřejov
SETKÁNÍ TŘÍ SBORŮ
V neděli 5. ledna 2020 se už
potřinácté setkaly tři chrámové sbory
- z Vizovic, Študlova a Bratřejova
(počtvrté u nás v kostele). Při té
příležitosti jsme také společně oslavili
75. výročí vzniku našeho chrámového
sboru, které připadlo na rok 2019.
Na začátku všechny přivítal místostarosta Stanislav Válek a také bratřejovský farář P. Vít Hlavica. Průběh
koncertu pak slovem provázela Marie Poláchová. Jako první zazpíval sbor ze Študlova, který nacvičil
Pastýřskou vánoční mši jitřní od Josefa Julínka. Druhý vystoupil sbor z Vizovic se čtyřmi koledami. Třetí
v pořadí zazpíval náš chrámový sbor Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby – Hej Mistře. Sbory nezpívaly
od oltáře, jak to většinou na koncertech bývá, nýbrž z kůru. To proto, aby na „dirigentská gesta“ viděl nejen
sbor, ale i varhaník při hraní. Posluchači, kteří seděli dole v lavicích tak mohli více vnímat překrásnou
vánoční výzdobu spolu se „sněhovými vločkami“ nad oltářem. To vše také umocnilo příjemný hudební
zážitek všech přítomných.

Kromě zpěváků, jejich příznivců a posluchačů z Bratřejova i odjinud jsme na koncertě mohli přivítat i P.
Josefa Rosenberga a P. Jindřicha Peřinu, kteří u nás v Bratřejově dříve působili, a také „strýčka jáhna“ Jožku
Zádrapu. Dále pak P. Pavla Macuru a jáhna Vojtěcha Radocha, kteří přijeli se študlovským sborem a P.
Pavla Barbořáka, který nám vždy dokáže poradit s jakýmkoliv problémem ohledně našich varhan.
Setkání spolu s oslavou 75. výročí našeho sboru pokračovalo v sále kulturního domu, kde se přesunuli
všichni pozvaní - nejen sbory a hosté, ale i zpěváci, kteří kdy v našem sboru zpívali. Všechny tyto přišel do
kulturního domu pozdravit starosta Richard Zicha, který povzbudil zpěváky, aby v tomto společném
setkávání pokračovali a znovu se u nás v Bratřejově brzy sešli.
Nálada byla skvělá, tak jak se na významnou oslavu patří. K vydařenému průběhu jistě přispělo také
pohoštění. Z kuchyně od paní Suré byl připraven raut z kuřecích řízečků, sami zpěváci přichystali výborné
zákusky, domácí paštiku i dobrou slivovici. Oslava se neobešla bez zpěvu na lidovou notu. Študlovští
muzikanti hráli na harmoniky, ozembuch, náš tenor Vlastik Pešák se přidal na kytaru. Příjemně nás překvapil
študlovský jáhen, který si „vyptal“ klávesovou harmoniku a spolu s ostatními muzikanty hrál jednu lidovku
za druhou. Zpívalo se až do samotného závěru setkání, než se všichni rozloučili a rozešli domů.
Velké poděkování patří všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili toto setkání a oslavu, ať už Obecnímu
úřadu Bratřejov, sponzorovi z Klečůvky i našim zpěvákům.
Je třeba poděkovat také všem - dřívějším i současným - členům Chrámového sboru Bratřejov, že jsme toto
„úctyhodné“ 75. výročí trvání mohli slavit. Díky za trpělivost a ochotu, s kterou jste do sboru celý ten čas
chodili, díky i všem vašim rodinným příslušníkům, kteří svou tolerancí umožnili návštěvy zkoušek. Věřím,
že i dál budou platit slova, že „takový sbor by Bratřejovu mohlo závidět leckteré město“ 😊

Tříkrálová sbírka 2020

V sobotu 4. 1. 2020 se na Tříkrálovou sbírku v Bratřejově, na Chrámečném a Václaváku vydalo pět skupinek
koledníků. Mírná zima bez sněhu byla pro ně celkem výhodou, neboť se nemuseli brodit hlubokým sněhem,
jako tomu bylo vloni.
Do zapečetěných pokladniček bylo vybráno úctyhodných 34 836,- Kč. Všem lidem s dobrým srdcem, kteří
přispěli do sbírky, ale i všem koledníkům, patří velké poděkování.
Marie Poláchová
Jarní pirátský den na faře
První týden v březnu byly v celém kraji jarní prázdniny. A protože i ve školce mají
prázdniny a my víme, že ne každá rodina chce jet za sněhem na hory, a ne každá
maminka má možnost si vzít dovolenou v práci, rozhodly jsme se s holkama
(Kristou Tomšovou a Klárkou Kocourkovou), že to maminkám usnadníme a
alespoň na jeden prázdninový den připravíme dětem program, aby si spolu pohrály.
Instrukce byly jasné - v 8 hodin ráno se všichni sešli na faře v maštalích, děti si
přinesly batůžek, v kterém měly krabičku s jídlem a pití.
Den to byl krásně pirátský. Začali jsme pirátským pozdravem a povídáním. Pak
jsme společně hráli hry, třeba jak „piráti chytali papoušky“. Děti si také vyráběly
vlastní pirátské čepice. Na procházku jsme se vydali do tělocvičny, kde jsme
pokračovali v hrách s pirátskou tématikou – lodě a opičí dráha. Na oběd jsme se
přesunuli zpátky do maštalí. Po jídle nastal čas odpočinku, kdy děti zůstaly v klidu, povídaly si a vymýšlely
vlastní pohádky. Stejně jako ve školce jsme program zakončili v 15h odpoledne.
Pohlídat čtrnáct školkových dětí byla pro nás „vedoucí“ tak trochu výzva. Mohlo by se zdát, že to bude
snadné. Vždyť na letním pobytu na faře chystáme program pro více dětí - ty však jsou trošku starší a ne
školkáči. Nicméně ohlasy spokojených dětí, které maminkám vyprávěly při odchodu zážitky, byly
znamením, že to byl dobrý nápad – užitečný pro maminky a příjemný pro jejich děti.
Lucie Vaculková

Vážení a milí spoluobčané, v tak zvláštní době, která nastala, z důvodů nouzového stavu, si dovoluji
Vám popřát krásné a pohodové svátky Velikonoční, které patří k nejvýznamnějším svátkům vůbec.
Křesťané oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista, pro ostatní pak jde o svátky znamenající příchod
jara.

Pevné zdraví, ať všem slouží, přeje starosta obce a obecní
zastupitelstvo
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