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Zdarma
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Velikonoční ráno
opět svítá a kamenná opona padá
z víček z mysli
člověk plány střádá
velikonoční klepání
na dveře na duši
chlapce i děvčata rozbuší
zazvoní v lásce boží tiché lidské síly

Velikonoce: Kdy podle tradic cinkat mincemi a kdy péct?

I letošní Velikonoce budou kvůli
koronaviru jiné. To ale neznamená, že si je nemůžete i tak užít. A třeba i objevit některé z klasických zvyků.
Velikonoce jsou pro křesťany největšími svátky, připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Slavily se ale i
dříve, Židé si připomínali vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví, pohané zase návrat jara. A
i když ne všechny tradice půjde letos realizovat, je zajímavé si je připomenout.
Svatý týden
Velikonoce nejsou jen pondělí, kdy je pomlázka. Věřící se soustředí na Svatý týden, který pondělku
předchází. Je posledním časem Ježíšova pozemského života. Připomeňme si zvyky jednotlivých dní tohoto
týdne i s datem, kdy se slaví právě letos. Velikonoce jsou totiž pohyblivým svátkem.
Květná neděle (28. března)
Květná neděle je poslední neděle čtyřicetidenního půstu. Křesťané si připomínají příjezd Ježíše Krista do
Jeruzaléma, kterého lidé vítali palmovými ratolestmi. V chrámech se začínají zpívat pašije, lidé tam nosí
větvičky kočiček k požehnání.
Zvyky velí začít s úklidem – dům se vymetal zelenými ratolestmi, aby se vyhnaly neřesti a nemravnosti.
Zapovězeno bylo cokoli péct, protože by se tím přivolala neúroda.
Modré pondělí (29. března)
V tento den by se nemělo pracovat, to ovšem neplatí pro hospodyně. Ty mohou pokračovat v pořádném
úklidu domácnosti. A proč Modré? Zřejmě jde o překlad z německého „blau“, to ale kromě „modrý“
znamená také „neschopný práce“ nebo i „podnapilý“.
Šedivé úterý (30. března)
Kromě pokračování v úklidu a vymetání pavučin nebylo na programu nic zásadního. Úterý má někde
označení Šedivé a někde Žluté – v obou případech se název odůvodňuje počasím typickým pro tuto dobu.
Sazometná nebo Škaredá středa (31. března)
Podle historie je středa dnem, kdy Jidáš zradil Ježíše. Prý není dobré se tento den mračit, protože by vám to
mohlo vydržet celý rok, odtud název Škaredá. Všechny stesky a splíny šlo zaplašit třeba tradičním
vymetáním komína po zimním vytápění, odtud zase plyne označení Sazometná. Podávalo se „škaredé jídlo“
– často to byl bramborák, který se ale natrhal na kusy, aby nevypadal dobře, i když dobře chutnal. Pozor,
nejedná se o Popeleční středu, tou začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi.
Zkuste na Škaredou středu bramborový trhanec se slaninou

Zelený čtvrtek (1. dubna)
Poslední den, kdy se rozeznějí zvony a varhany, pak je nahradí zvuk řehtaček. Zvony prý odlétají do Říma
pro požehnání a vracejí se až v sobotu večer, aby stihly zvěstovat zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pro křesťany
je to den odpuštění. Večerní mší začíná nejdůležitější část liturgického roku, velikonoční třídení. Při mši
svaté se připomíná Poslední večeře Páně, před kterou myl Ježíš učedníkům nohy. Uprostřed bohoslužby tedy
kněz symbolicky umývá nohy dvanácti lidem.
„Zelený“ čtvrtek vznikl také zřejmě z německého „Grűndonnerstag“, staré sloveso „greinen“ znamená
„plakat“. Podle jiných pramenů pochází označení od zelených rouch, která se tento den nosí pří bohoslužbě.
Každopádně jídelníček má být tento den hlavně zelený. Zkuste salát z pampelišek, špenát, zelí. Barevně
odpovídají i hráškové karbanátky. Po zimě skvělá příležitost doplnit vitamíny.
Hospodyňky pekly jidáše a pokračovala úklidová šichta – ještě před východem slunce musely zamést dům a
vynést smetí. Bylo zvykem namazat krajíc chleba medem. Snězený před východem slunce chránil na rok
před uštknutím hadem i bodnutím vosou, hozený do studny měl zajistit dostatek vody. Pokud byste chtěli být
při penězích, měli byste si počkat na poslední zvuk zvonů a přitom zacinkat mincemi.
Velký pátek (2. dubna)
Den ukřižování a smrti Ježíše Krista je dnem rozjímání a ticha. Bohoslužba na Velký pátek má tři části:
bohoslužbu slova, uctívání kříže a přijímání. Tento den se ovšem nese i ve znamení tajemna – země měla
podle pověr vydávat poklady, vodníci se proháněli na souši na koních a čarodějnice vás mohly uhranout.
Bylo zvykem vstát brzy a omýt se v potoce, aby se vás drželo zdraví. Nebylo dobré nic půjčovat ani si
půjčovat. Půjčená věc mohla být očarovaná. Bylo zakázáno hýbat se zemí a pracovat na poli nebo v sadech.
Také se nesmělo prát, protože by se prádlo nenamáčelo do vody, ale do krve Krista.
Bílá sobota (3. dubna)
Bílá sobota znamenala konec půstu. Opět se uklízelo, ale také bílilo (asi aby po celotýdenním úklidu bylo zas
co cídit). Od toho prý název Bílá sobota. Druhé vysvětlení je, že to je podle roucha nově pokřtěných.
Napilno bylo v kuchyni, vařilo a peklo se na Boží hod velikonoční a Velikonoční pondělí. Na pole se nosily
křížky z ohořelých dřívek, aby přivolaly úrodu. Dívky a ženy zdobily vajíčka, chlapci a muži pletli pomlázky
z čerstvého proutí.
Velikonoční neděle čili Boží hod velikonoční (4. dubna)
V noci ze soboty na neděli vstal Ježíš Kristus z mrtvých, a proto je pro věřící nejvýznamnějším dnem celých
svátků právě neděle, tedy Boží hod velikonoční. Dříve to byla příležitost vzít si nové oblečení. Beránek,
mazanec, vejce a další velikonoční dobroty se nechávaly světit a každý, kdo přišel na návštěvu, z nich kus
dostal. V některých krajích jedli svěcené jídlo vestoje v kostele, jindy jím hospodář z části podělil i zahradu a
studni, aby byla úroda a voda.
Velikonoční pondělí (5. dubna)
V našich zemích je tento den zhruba od 14. století ve znamení tradiční pomlázky. Cílem vyšlehání má být
omlazení, krása a zdraví dívek a žen. Za odměnu za výprask dostávali muži barevné pentle na pomlázku,
zdobená vejce a alkohol, chlapci třeba i sladkosti. V některých oblastech chlapci polévali děvčata vodou,
jinde to bylo naopak. Mezi zvyky Velikonočního pondělí bylo i objímání stromů, což mělo člověku dodat
sílu. Součástí tradic byl i bohatý oběd.

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

Z jednání zastupitelstva

v období leden – únor 2021 Zastupitelstvo obce na svých zasedáních

SCHVÁLILO
- investiční záměr projekt „Novostavba mateřské
školy v obci Bratřejov“ a podání žádosti o dotaci
z programu Ministerstva financí a zároveň
schvaluje zajištění spolufinancování projektu
z rozpočtu obce
- podání žádosti o dotace na akci „Osvětlení
pumptrekové dráhy v obci Bratřejov“ a zároveň
schvaluje vyčlenění prostředků z rozpočtu obce na
spolufinancování
- vypsání veřejné zakázky na vypracování
projektové dokumentace a inženýrskou činnost pro
akce „Chodníky kolem I/49 – II. Etapa“ dále
schvaluje příkazní smlouvu na veřejnou zakázku
„Projektová dokumentace a inženýrská činnost
„Chodníky kolem I/49 – II. Etapa“ a oslovení
nejméně 3 firem
- více práce při realizaci akce „Přístavba šaten a
soc. zařízení ke KD Bratřejov“
- více práce při realizaci akce „Oprava Základní
školy Bratřejov“
- více práce při realizaci akce „Rekonstrukce mostu
M02 U Zrníků“
- příspěvek zaměstnancům obce Bratřejov a
uvolněnému
členu
zastupitelstva
formou
stravenkového
paušálu
ve
výši
70,-Kč/
odpracovaný den, počínaje dnem 1.1.2021
- příspěvek zaměstnancům obce Bratřejov a
uvolněnému členu na doplňkové penzijní spoření,
nebo penzijní pojištění se státním příspěvkem ve
výši 700,-Kč/měsíc, dle vypracované vnitřní
směrnice obce Bratřejov
- snížení nájmu pohostinství KD na dobu od
1.1.2021-28.2.2021 na částku 0,-Kč bez DPH/
měsíc. Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu
v ČR
- podání žádosti o dotaze ze Zlínského kraje na
navýšení akceschopnosti výjezdní jednotky obce
Bratřejov
- obecní vyhlášku č.1/2021o místním poplatku z
pobytu
- smlouvu pro umístění Z-boxu a spolupráci při
jeho provozování s firmou Zásilkovna s.r.o.,
Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9
- podání žádosti o dotaci z Úřadu práce Zlín, na
úhradu mzdových nákladů 2 pracovníků v rámci
projektu „Veřejně prospěšných prací“
- investiční záměr s názvem „Novostavba mateřské
školy Bratřejov“. Předmětem investičního záměru
je revitalizace území se starou stavební zátěží
(brownfield) v rámci programu „Brownfieldy
formou dotace“. Občanská vybavení, která

revitalizací vzniknou, jsou určena převážně pro jiné
než hospodářské využití, dle podmínek v nařízení
vlády č.496/2020 Sb. Ve znění pozdějších předpisů
- smlouvu s Mikroregionem Vizovicko na pokrytí
dotačního titulu
- žádost o příspěvek z fondu bydlení obce Bratřejov
na vybudování ekologického vytápění ve výši
30.000,- Kč
- vložení změn do akčního plánu obce Bratřejov a
schvaluje Strategický plán rozvoje obce 2021-2022
BERE NA VĚDOMÍ
- informaci o vkládání zásobníku akcí do akčního
plánu obce Bratřejov a pověřuje zastupitelstvo obce
k doplnění do zásobníku akcí
- informaci o dotačním titulu na výměnu veřejného
osvětlení EFEKT 2021
- informaci starosty obce o průběhu realizace
„Odkanalizování obcí Bratřejov, Ublo, Lutonina a
Jasenná
- informaci starosty obce o dotačních titulech
příhraniční spolupráce vypsané Mikroregionem
Bílé Karpaty vypsané pro rok 2021
- zprávu kontrolního výboru na základě žádosti o
vybudování ekologického vytápění
- projednání veřejného záměru „Výstavba nové
mateřské školky“ na zasedání zastupitelstva a
připomínky k výstavbě
- zprávu o hospodaření v obecních lesích za rok
2020
- zápis z jednání komise strategického plánu
- informaci starosty obce o Vítání občánků v roce
2021
ZVEŘEJŇUJE ZÁMĚR
- prodeje obecního pozemku p.č. 2549/23 o výměře
22m2 a pozemku p.č.2549/6 o výměře 9m2
v katastrálním území Bratřejov u Vizovic a koupě
pozemků p.č. 2118/78 o výměře 112m2, 2118/79 o
výměře 15m2, 2118/82 o výměře 59m2, 2118/83 o
výměře 32m2, vše v katastrálním území Bratřejov u
Vizovic
- pronájem obecních pozemků p.č. 650/3 o výměře
2637m2, 923/9 o výměře 8082m2, 923/19 o
výměře 506m2, 923/20 o výměře 3859m2, 1072/3
o výměře 4192m2, 1072/4 o výměře 511m2,
1072/5 o výměře 1312m2, 1072/6 o výměře
1747m2, část pozemku p.č. 1072/1 o výměře
22142m2, 988/2 o výměře 2512m2, 988/1 o
výměře 5345m2,1083/2 o výměře 1833m2
ODKLÁDÁ
- výpověď z pachtovní smlouvy ze dne 28.1.2016
- dodatek k pachtovní smlouvě ze dne 28.1.2016
- změna ceny za 1ha z 1000,-Kč na 2000,-Kč/ ha

Upozorňujeme občany, že místní poplatky za komunální odpad a psy dle obecně
závazné vyhlášky č.1/2020 a č. 1/2019 se platí do 30.6.2021 na obecním úřadě nebo
elektronicky na číslo účtu 1406735319/0800 var. symbol 134021…(č.p.) poplatek za odpady,
134121…(č.p.) poplatek za psa.
Výše poplatku za odpad je 450,-Kč/osoba s trvalým pobytem v obci, či objekt k rekreaci. Poplatek za psa
činí 100,-Kč za 1.psa , každý další pes téhož majitele 150,-Kč. Občané Chrámečného mají úlevu a platí
z 1.psa 60,-Kč, z každého dalšího psa téhož majitele 150,-Kč.
Žádáme, abyste upřednostnili platbu elektronicky na výše uvedený účet. Děkujeme za pochopení.
Informace OÚ

Koronavirus a my
Už je to víc jak rok, co z každé strany slyšíme slovo COVID. Hodně z nás je na toto slovo alergických,
otevřete noviny, pustíte televizi, rozhlas, vyjdete na ulici, do obchodu a všude COVID. Je to nevysvětlitelné,
ale pravdivé. Kdy to skončí, nikdo neví. Člověk si říká, že vláda nedělá vše tak jak má, ale v sousedních
zemích a vlastně v celém světě, řeší stejný problém. Není to tak dávno co nás (Čechy) všude chválili, jak
jsme k tomu přistoupili. I Slováci na tom byli velmi dobře a skoro se dá říct, že se otočil vítr a jsme na
posledním a Slováci předposledním místě v Evropě. Sám nevím, jak tomu pomoct. Jsou však nařízení, které
vnímám jako přehnané. Škola, školka, sport, turistika v katastru obce a mnoho jiných nařízení jsou opravdu
nelogické. Každý má jiný názor, snad nám brzy povolí otevřít školu a školku. Obec Bratřejov je taky jako na
houpačce s počtem pozitivních občanů. V prosinci jsme se vyšplhali, až na třicet pozitivních. V lednu to
spadlo a dlouho jsme se pohybovali od jednoho do pěti občanů. V březnu jsme zase poskočili a dnešním
dnem je cca třináct občanů s pozitivním testem na COVID. Apeluji na Vás, chraňte se, a pokud to půjde,
dodržujme nařízení, ač se nám zdají přehnané. Sám věřím, že sluníčko spálí všechny viry a v létě se všechno
v lepší obrátí.
Richard Zicha, starosta
Dotace v obci
Zdárně proběhly kolaudace na všech realizovaných akcích z loňského roku. Most M02 u Zrníků, přístavba
šaten a sociálního zařízení ke KD a nová učebna v podkroví ZŠ a MŠ Bratřejov. Zašlou se ještě závěrečné
tiskopisy na ministerstva a bude hotovo. Rád bych Vás pozval na prohlídky, hlavně školy. Budova prošla
celkovými úpravami vnitřních prostor i s novou střechou. Jakmile uvolní opatření, snad to bude už na pouť,
rád Vás uvítám v nových prostorách školy a přístavby kulturního domu a to 5.7.2021 od 9,00 hod do 12,00
hodin. Kdo bude mít chuť podívat se a zavzpomínat na školu, otevřou se všechny prostory po rekonstrukci
k prohlídce. Další, již zrealizovanou akcí, byla rekonstrukce pohostinství v kulturním domě – I. etapa.
Stavební úpravou prošla hospoda a chodba k WC. Nové stropy, výměna elektrických rozvodů osvětlení,
audio rozvod, obklady zdí, výstavba barového pultu a malý dětský koutek. II. etapou bude elektrický rozvod
v kuchyni a sklepních prostorách.
Na tento rok jsou již podané žádosti o dotace na jednu z velkých akcí obce a to ,,Nová mateřská škola
v Bratřejově“ dále rekonstrukce sálu a klubovny kulturního domu, workoutové hřiště za obecním úřadem,
nová lesní cesta ke Klášťovu, a osvětlení pumptrackové dráhy za fotbalovým hřištěm. Akce se budou
realizovat jen při získání dotací.

V průběhu dubna se budou po rodinných domech rozvážet nové popelnice na tříděný odpad, (papír a plast).
Budeme obcházet občany a podepisovat smlouvu o výpůjčce těchto popelnic, jelikož jsme je získali na
dotace přes mikroregion Vizovicko a je to jedna z podmínek. Dále ve stejném dotačním titulu jsme získali
finanční podporu na spodní stavby pod kontejnery v obci a již příští týden začneme realizovat před kulturním
domem, na Chrámečném, u zastávky na hořansku a u evangelického hřbitova stavební práce. Rádi bychom
ještě všechny hnízda na tříděný odpad v obci zakryli a tím i zkulturnili. O svozu nebezpečného odpadu
budeme včas informovat, zatím termín není znám.

JAK TŘÍDIT ODPAD
OBJEMNÝ ODPAD – KONTEJNER
nábytek – sedací soupravy, židle, křesla, proutěný nábytek, zahradní nábytek, oblečení, matrace, koberce,
PVC, plovoucí podlahy, hračky, sportovní potřeby, zrcadla, umyvadla, WC mísy, porcelán atd…
PLASTY – ŽLUTÝ KONTEJNER
PET lahve, sáčky, fólie, polystyren, kelímky, tácky, plastové příbory a další výrobky z plastu.
DO ŽLUTÉHO KONTEJNERU NEPATŘÍ MASTNÉ A JINAK ZNEČIŠTĚNÉ OBALY LÁTKAMI
NEBIOLOGICKÉHO PŮVODU, PVC, LINOLEA, PLATOVÉ TRUBKY, PLATOVÉ LAHVE OD
CHEMIKÁLIÍ, TEXTIL Z UMĚLÝCH VLÁKEN, GUMA, PNEUMATIKY, MOLITAN, VÍCEVRSTVÉ
OBALY !
POZOR: plastové láhve zmačkat, slisovat, krčit!
BIOODPAD
Posekaná tráva, spadané ovoce, řezanka a větvičky z ořezů keřů, plevele, pokojové rostliny, květiny, zemina
z květin (bez květináčů), listí, odpady z ovoce a zeleniny (slupky z brambor, mrkve, jablek, atd.), skořápky
z vajec, sedlina kávy a čaje, čajové sáčky, seno, sláma, štěpka, hobliny, piliny
DO BIOODPADU NEPATŘÍ ŽIVOČIŠNÉ ZBYTKY (MASO, KOSTI, KŮŽE, EXKREMENTY
ZVÍŘAT), PODESTÝLKA OD DROBNÝCH DOMÁCÍCH ZVÍŘAT, ZBYTKY Z KUCHYNÍ, PLENY,
UHELNÝ POPEL, OHARKY Z CIGARET !
POZOR!!!
BUDE-LI VAŠE POPELNICE OBSAHOVAT ODPADOVÉ SLOŽKY, KTERÉ DO NÍ
NEPATŘÍ, NEBUDE VYVEZENA !
SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Brzdové kapaliny, chladící kapaliny, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, sorbenty, barvy, lepidla,
pryskyřice, motorové a převodové oleje, rozpouštědla, kyselina – vše v originálních obalech.
NEVYBÍRÁ SE: azbest, IPA-lepenka, šindel, asfalt (výrobky na bázi asfaltu)
Zpětný odběr ZO – velké a malé domácí spotřebiče, nářadí a nástroje (lednice, pračky, vysavače, mikrovlnné
trouby, sporáky, sekačky, žehličky a ostatní dom. spotřebiče), zařízení informačních a telekomunikačních
technologií, spotřební elektronika, hračky, vybavení pro volný čas a sporty (televize, monitory, počítače,
rádia, telefony), světelné zdroje (zářivky, úsporné žárovky), baterie (monočlánky, baterie z mob.telefonů) –
veškerá elektrozařízení musí být KOMPLETNÍ.
NEVYBÍRÁ SE: EL.BOJLERY, TOPIDLA S OLEJOVOU NÁPLNÍ, PRŮMYSLOVÉ CHLADNIČKY A
MRAZÁKY A OSTATNÍ ELEKTROZAŘÍZENÍ URČENÁ PRO PRŮMYSL, VÝHERNÍ AUTOMATY,
NEKOMPLETNÍ ELEKTROZAŘÍZENÍ !

Odlehčovací služba Dotek z.ú Vizovice
Pečujete neúnavně o své blízké a cítíte, že byste si již potřebovali odpočinout? Dopadá na vás únava a stres?
V naší odlehčovací službě se rádi postaráme o Vaše blízké, zatímco Vy si můžete odpočinout a načerpat
nové síly.
JSME TADY PRO VÁS
Bližší informace Vám podá naše sociální pracovnice Bc. Renáta Lorencová na tel. č. 737 024 823.
Veškeré informace o poskytovaných sociálních službách na www.pecovatelstvi-dotek.cz

Veškeré naplánované kulturní akce obce i spolků jsou zrušeny, a zatím nikdo neví,
kdy je vláda povolí. Chtěli jsme místo podzimního jarmarku udělat jarní i s prodejem
zabijačkových specialit, ale vidíte sami, jak to dopadlo. I kdybychom chtěli prodávat přes výdejové okno, tak
se nedostaneme koupit prasátka do jiného okresu. Snad vše brzy pomine a život se vrátí do normálu.
Jedinou akcí, která proběhla a to se nedá říci jako kulturní, byly bobové závody ve špici. Sešlo se nás na
kopci docela hodně a všichni si to náramně užili, hlavně děti. Sněhu pravda moc nebylo, ale na vyblbnutí to
stačilo. Bylo cítit, že takové aktivity dětem i dospělým moc chybí.
Kultura v obci

Vážení sportovní příznivci,
jak to vypadá fotbalové zápasy se nám nerozběhnou a jelikož se nedohrála ani
podzimní část sezony, jsou informace o anulování ročníku. Nikdo nepostoupí, ani nesestoupí a jestli virus
ustoupí a začne se nový ročník, začneme s muži znovu okresní soutěž III. třídy Zlín. Přípravka ve stejném
složení bude moci odehrát ještě celý ročník a zůstaneme na Vsetínské straně, kde máme mnohem kratší
dojezdové vzdálenosti k zápasům. Budou velké problémy s hráči, když fanda viděl na zápasech mužů, kolik
starších chlapů hrálo, kteří už půl roku jsou bez aktivního pohybu, bude velmi těžké se rozběhnout a
pokračovat dál v tomto krásném sportu. Problém bude i s mládeží, kdy mají momentálně vytrénované prsty
od mobilních telefonů a oči od počítačů. Proto prosím rodiče, aby pokud to povolí počasí, si zašli na hřiště
aspoň zaběhat a kopnout si do mičudy.
Dále mi dovolte, abych Vás pozval už nyní na letní biatlon, který pokud dovolí situace a povolí se sportovní
akce, jako vždy se, bude konat na fotbalovém hřišti a to 19.6.2021.
4.7.2021 je v plánu zápas svobodní x ženatí na fotbalovém hřišti v Bratřejově od 16:30 hodin.
TJ Sokol Bratřejov

Za TJ sokol Bratřejov Richard Zicha

Základní škola a Mateřská škola
„DVANÁCT JE MĚSÍCŮ A KAŽDÝ Z NICH, JINOU ČEPICI NOSÍ …“ se zpívá v jedné písničce.
LEDEN – nejen že jsme nasadili teplé čepice a rukavice, ale po letech chudých na sníh, jsme mohli
vytáhnout boby a lopaty a nemuseli se bát, že na druhý den bílá pokrývka zmizí. Užili jsme si jízdy ve
dvojicích, vláčku nebo sami, eskymácké honičky, tvoření andělíčků otiskem těla, válení sudů z kopce,
stavění sněhuláků, pozorování stop lesní zvěře, červených líček, když jsme se vraceli na oběd. Zkrátka
leden, jaký má být, aby si i příroda odpočinula.
ÚNOR – stále jsme nosili teplé čepice, možná občas ještě teplejší. Sníh byla příležitost pokusit se postavit na
školní zahradě iglú. Počáteční velké nadšení všech dětí a malý boj o lopaty, byl za chvíli vystřídán
individuálním zkoumáním sněhu většiny dětí. A tak iglú dokončili ti, které nadšení neopustilo - paní učitelky
a čtyři děti. Novou výzvou následující den bylo zdobení iglú a malování na sníh. Sníh jako výkres je
v posledních letech vzácnost.
A tak možná podvědomě, možná ze zvědavosti, tuto výzvu využili všichni. Malovalo se přírodními barvami,
které byly namíchány z odvaru červené řepy, koření kari a kávy.
KONEC ÚNORA – čepice jsme vyměnili za karnevalové kloboučky. Na ŠKOLKOVÝ KARNEVAL jsme
se připravovali asi tři týdny. S dětmi jsme se domluvily, co by na karnevale chtěly mít. Prvním jejich bodem
byla „kokyna“.(Nějaká máme v šuplíku pořád schovaná). Druhým byla vyzdobená třída. Řekly jsme:
“Dobrá, ale výzdobu si vyrobíte.“ Stříhalo se, malovalo, lepilo. Ti, kteří vyrobili ozdoby navíc, byli také
navíc odměněni „Panem Karnevalem“. Dalším z mnoha přání, které mělo být na karnevale, byl zákusek. I
ten si děti vyrobily. Zapojili se úplně všichni, prsty olizovali při výrobě jen někteří. Dlouho očekávaný
maškarní rej vypukl 25.3. ráno. Děti, které chtěly, vstupovaly hned po příchodu do třídy v maskách.
Připraveny byly hry, které nevytahujeme každý den, princezny si navlékaly korálky, hudební skupina stavěla
z molitanové stavebnice bicí nástroje, vzájemně jsme se prohlíželi. Hlavní program začal hned po svačince.
Konala se promenáda v maskách, tančilo se, hudební skupina, jejíž členové se střídali, hrála na playback,
soutěžilo se, hrála se pohádka, hledaly se úkoly, celou školkou projel karnevalový vláček, házely se girlandy.
Závěr karnevalu patřil losování tomboly. Školková tombola byla speciální v tom, že vyhrál úplně každý.
Děti a paní učitelky

Prožili jsme krásné dopoledne, na které se děti moc těšily. Bohužel jsme netušily, že to byla tak trochu
rozlučková akce. Z nařízení vlády se za dva dny uzavřely mateřské školy v celém státě. Předškolní děti
přešly na distanční výuku. Ta spočívá v plnění úkolů, které dětem připravujeme a ty je doma plní s rodiči.
Vzhledem k nízkému počtu předškolních dětí vycházíme rodičům vstříc a prozatím jim většinu úkolů
kopírujeme.
Rodiče přejeme vám krásné prožívání jarních dní s dětmi. Těšíme se na brzké každodenní potkávání, opět
v budově MŠ.
Paní učitelky MŠ Bratřejov

Sezóna 2020 byla trochu zvláštní a hodně odlišná od sezón předcházejících. Spousta
soutěží byla zrušena kvůli koronaviru. Přesto se nějaké uskutečnily a my jsme byly
moc rády, že jsme se jich mohly zúčastnit. Na některé soutěže s námi dokonce jeli muži A a někdy i muži B.
Objely jsme jich celkem 23. Většina z nich byly jen soutěže pohárové. Nakonec se rozběhla i Zlínská liga
požárního sportu (ZLPS), kterou jsme objely celou. Na ZLPS jsme pravidelně sbíraly symbolické 2
“bodíky”� , ale na posledním kole v Hřivínově Újezdě jsme útok dokončily s letošním nejlepším časem LP –
18:09, PP – 18:30, skončily jsme na krásném 5.místě a do tabulky jsme si zapsaly 5 bodů. V Hřivínově
Újezdě jsme však nebyly kompletní, a tak nesmím zapomenout zmínit nejlepší čas celého týmu LP – 18:46,
PP – 18:86, kterého jsme dosáhly na pohárové soutěži v Nedašově Lhotě a umístily se na 7.místě. Celkově
jsme se na ZLPS umístily na děleném 8. - 10.místě s 20 body. Na pohárových soutěžích se nám dařilo
mnohem lépe. Ve Veselé u Zlína jsme se umístily na 3. místě s časem 23:75. Na Hrobicích jsme se umístily
na 1. místě s časem 19:82, ve Velkých Karlovicích jsme na noční soutěži, kde proudařky musely běžet do
kopce, braly 2. místo s časem LP – 34:02, PP – 24:36. Dále jsme se umístily v Lužné na 2. místě s časem
20:43 a na krásném 1. místě na noční soutěži na Bystřičce s časem 19:09. Náš poslední letošní závod byl v
Uble, kde jsme se umístily na 4. místě, muži A se umístili na 5. místě a muži B na 6. místě. Všechny ostatní
soutěže, co se měly potom ještě uskutečnit, byly bohužel zrušeny. Sezónu jsme všichni zakončili společným
tréninkem, na kterém bylo o zábavu postaráno a všichni jsme si ho moc užili. Teď bohužel nemáme možnost
se sházet, ale jakmile to bude možné, máme v plánu začít se zimní přípravou.
SDH Bratřejov

Na závěr moc děkujeme Dušanovi Kopečnému a Cyrdovi Strakovi za vození na závody. Dále samozřejmě
celému týmu mužů A i B za rady a také za to, že to na závodech s námi vydrží. Velké díky patří samozřejmě
všem, co nás v tomto sportu podporují. Těšíme se na sezónu 2021, která snad už bude ve svém plném
rozsahu.
Kristýna Tomšová

Netradiční Tříkrálová sbírka 2020
Koncem listopadu přišly do mailu obecního úřadu první zprávy
zlínské Charity o přípravách sbírky. Tehdy ještě organizátoři
doufali, že bude moci proběhnout tak, jak jsme byli zvyklí, s třemi
králi, kteří navštíví každý dům a nad jeho dveře napíší křídou nový
letopočet. Pandemie však přetrvávala. Nebylo možné riskovat zdraví
dárců ani koledníků, a proto bylo Radou Charity ČR rozhodnuto o
zrušení klasické formy koledování.
Doufali jsme, že i netradičně pojatý způsob bude mít zastání u
všech, kteří chtěli na Tříkrálovou sbírku přispět. V Bratřejově pro ni
byly stanoveny dva termíny a dvě místa, o kterých informoval
připravený plakát i hlášení v obecním rozhlase.
V sobotu 9. ledna od 8.30 do 10.30h se venku u dřevěného betléma
před obecním úřadem rozložil stánek a zapojil reproduktor, aby
koledy, které z něho hrály, potěšily kolemjdoucí. Se zapečetěnou
kasičkou zde čekali tři králové v roušce, kteří však neporušili
nařízená opatření - všichni byli totiž z jedné rodiny a od dárců si
drželi patřičný odstup.
V neděli 10. ledna od 15 do 18h byly v bratřejovském kostele místo
králů jen symbolické tři královské koruny a zapečetěná kasička se
zajištěným dohledem místní koordinátorky sbírky. V tomto čase tu
zněly nahrávky vánočních zpěvů našeho chrámového sboru z
předešlých let. Byla to skvělá příležitost nejen udělat dobrý skutek,
ale také prohlédnout si betlém a vychutnat si krásu vánočně
vyzdobeného kostela. To vše s veškerou opatrností nařízeného
opatření pro příchozí.
Pro dárce byly na obou místech k dispozici kalendáříky, cukříky a
dokonce v balíčku přichystaný kousek požehnané křídy, kterým si
pak mohli napsat nad dveře K+M+B+2021 sami. Přestože letos
králové nezpívali u domů, ale naopak dárci přicházeli ke kasičkám,
byl výtěžek netradiční Tříkrálové sbírky a štědrost bratřejovských
občanů obdivuhodná. Vykoledovalo se 29 140,- Kč. Všem, kteří si
našli čas, přišli a do sbírky přispěli, patří obrovské poděkování. To
patří také těm, kteří poslali svoji pomoc prostřednictvím online
sbírky.
Marie Poláchová
ŘKF Bratřejov

Bratřejovský kostel a PŘETRVÁVAJÍCÍ doba mimořádného opatření

Dovolím si navázat na poslední loňský „občasník“, kde článek končil slovy: „Jak bude situace pokračovat, to
ukáže čas.“
Čas ukázal, že se toho bohužel příliš nezměnilo, omezení nepolevují… ale my je respektujeme. S účastí 15
osob byly v listopadu loňského roku mše pouze ve středu. V neděli bohoslužby nebyly, podávalo se jen
„svaté přijímání“ – tedy posvěcená hostie.
V průběhu prosince 2020 se měnily opatření třikrát. Nejprve bylo povoleno pro náš kostel 50 účastníků (30
% míst k sezení, kdy platila povinnost dodržovat dvoumetrové rozestupy v jedné řadě lavic, pokud lidé
nepatřili do jedné domácnosti, dále nosit roušku, nezdravit se podáním ruky a společně nezpívat). Od 18.
prosince bylo vyhlášeno omezení už jen pro 33 účastníků (20 % míst k sezení). Tento počet zůstal i na
období Vánoc. Bylo to poněkud zvláštní, když na „Půlnoční“, která byla na Štědrý den ve 21.30h, nezpíval
náš chrámový sbor, nemohli jsme si ani společně zazpívat oblíbené vánoční koledy. Kdo přišel do kostela,
vzal si za lavicemi připravený obrázek s číslem do 33. Pokud již žádný nezbyl, bylo možné zůstat před
kostelem, kde bylo zajištěno ozvučení a lavičky. Obdobně tomu bylo i na 1. a 2. svátek vánoční. Třetí
omezení na konci prosince bylo už jen na 10 %, proto se mše úplně zrušily. Zůstalo zase jen podávání sv.
přijímání, a to na Nový rok a každou další neděli s tímto omezením.

Museli jsme si zvyknout na sledování přenosů mše online na internetu nebo v televizi.
Také poslední rozloučení v sobotu 2.ledna s Rev. Mon. ThDr. Stanislavem Glückem
(knězem - rodákem z Vizovic, který občas vypomáhal i u nás v kostele v Bratřejově), byl
přenášen online na YouTube farnosti Vizovice, protože i pohřby v kostele podléhaly
omezení počtu osob. V „normální době“ by se na jeho pohřeb vydalo spoustu lidí nejen
z okolí, ale i ze zahraničí, kde řadu let působil.

Popeleční středou v polovině února začalo postní období. Od 1. března je po celé zemi vyhlášen „lockdown“
a uzavření okresů. Omezení pro kostel zůstává stejné (účast pro 10 % z jeho kapacity), jen místo roušky je
nutný respirátor. Epidemie koronaviru
nekončí a Velikonoce prožijeme
bohužel stejně, jako vloni. Jedinou
změnou oproti loňsku je, že přibylo
kostelů, které díky kameře nabízí
přenosy. Můžeme tak online sledovat
jakékoliv místo v republice, třeba
kněze, kteří u nás dříve působili, nebo
o. Víta Hlavicu (kamerou z vizovského
kostela), který k nám v neděli před
polednem na půl hodiny přijíždí a je
v našem kostele k dispozici pro
každého, kdo v této složité době hledá
útěchu, povzbuzení a osobní rozhovor s
knězem.
Marie Poláchová
Velikonoční zamyšlení
ČCE Pozděchov
PozděchovBratře
Velikonoce
jsou opět s námi, můžeme je vnímat, ale jinak než jsme byli zvyklí. Více sami, v rodině.
jov
V omezeném počtu i tam, kde je lidé tradičně slaví. V církvi. Mnozí jsou pandemií unaveni, někteří
vyčerpáni. Myslím na ty, kterým je covid hodně blízko, protože pečují o nemocné, někteří ztratili s covidem
někoho blízkého.
Můžeme však i tuto složitou situaci proměnit, hledat a nacházet novou sílu, nový pohled na věci kolem. Co
mám na mysli? Smíme více než v minulosti vycházet z tajemství velikonoc. To tajemství spočívá v moci
Ježíše z Nazaretu. V jeho příkladu. Mimo jiné i v jeho slovech. “Byl jsem mrtev a hle živ jsem na věky
věků. Mám klíče od smrti i hrobu.“
V této větě je tajemství svátků velikonočních. On sám prošel smrtí i vzkříšením, má klíče tajemství smrti, ale
i života. Má v ruce klíče něčeho nad čím my lidé nemáme žádnou moc. Jsme sami o sobě bezmocní.
Události velikonoc, jak je slavíme ve Velký pátek a v Neděli velikonoční, dokazují Ježíšovy možnosti. A
jsou tu pro nás.
Nám lidem se otevírají dveře k životu, v němž je smrt pouze dočasným znamením. Protože ten, kdo má klíče
nad hrobem nad smrtí panuje a vítězí. I proto se v pondělí velikonoční lidé mohou radovat. Protože mají za
sebou sílu boží a její ujištění. Nejsme ani v covidovém čase sami. A nebude tomu nikdy jinak.
Prožijme si tuto jedinečnou příležitost. Je klíčem k životu, klíčem, který odmyká naše srdce vírou, láskou a
nadějí. Naše i těch druhých. A my jim v tom můžeme jít příkladem.
Přijměte přání všeho, co tyto svátky nabízejí, pevné zdraví, otevřenou a dobrou mysl.
Miloš Vavrečka, farář Evangelické církve v Pozděchově
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