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Naše školka už šla spát,
teď si budu doma hrát.
Máme zase prázdniny
budu sbírat maliny!

Koukej na mně babičko,
vyrostl jsem maličko!
Babička už buchty peče
ať nám léto neuteče!

Už se těším na dědu,
zítra za ním pojedu !
Překvapíme babičku,
už zavážu tkaničku

Navštívíme koupaliště,
na hrad zajdem zase příště.
K dědovi já jezdím rád,
je to velký kamarád.

Milí spoluobčané
Rozvolňování epidemické situace ve světě jede na plné obrátky, otvírají se hranice a lidé
budou cestovat po celém světě. Prosím buďme však obezřetní, dodržujme nařízení a
chraňme sebe a ostatní, abychom už nemuseli zažívat situaci, která byla poslední rok.
Pomalu nám přichází léto, čas pro odpočinek, dovolené a poznávání. Přeji Vám všem
hodně nových zážitků, školákům krásné prožití prázdnin, hezké počasí a bezproblémové
chvíle strávené v kruhu svých nejbližších. A hlavně, si trošku odpočiňte od starostí
všedních dnů…
Přeje starosta obce a zastupitelstvo

Z jednání zastupitelstva
v období duben 2021 – červen 2021 Zastupitelstvo obce Bratřejov na svých zasedáních
SCHVÁLILO
- prodej traktorové čtyřkolové vlečky za cenu
20 000Kč
- prodej obecního pozemku p.č.2549/23 o výměře
22m2 a p.č.2549/6 o výměře 9m2 ostatní plochaostatní komunikace v k.ú. Bratřejov u Vizovic za
celkovou cenu 1 085Kč
- odkup pozemku p.č.2118/78 o výměře 112m2,
p.č.2118/79 o výměře 15m2, p.č.2118/82 o výměře
59m2 a p.č.2118/83 o výměře 32m2, to vše ostatní
plocha - ostatní komunikace v k.ú. Bratřejov u
Vizovic za celkovou cenu 7 630Kč m2
- výstavbu zakrytí kontejnerů před kulturním
domem Bratřejov dle projektu firmy Asacont za
nabídkovou cenu 244 000Kč bez DPH
- zveřejnění záměru prodeje části obecního
pozemku p.č.2614 ostatní plocha – ostatní
komunikace
a
odkup
části
soukromého
pozemku p.č.11/1 zahrada pod již zbudovanou
místní komunikací
- smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou
EG.D, a.s. na uložení NN k novostavbě pana
Tomšů, Chrámečné
- podání žádosti na ČŘHZS ČR účelové investiční
dotace pro JSDH obcí pro rok 2022 o dotace
k novostavbě nové požární zbrojnice
- smlouvu o poskytnutí dotace ze Zlinského kraje
na akci ,,vybudování osvětlení pumtrackové dráhy
v obci Bratřejov“ ve výší 180 000Kč
- zapojení se do projektu ,,Potravinová banka ve
Zlínském kraji“ a smlouvu o potravinové pomoci
obci 2021se spolkem Potravinová banka ve
Zlínském kraji, z. s.
- smlouvu o výpůjčce s Mikroregion Slušovicko,
za účelem výpůjčky 150 ks komposterů do zahrad
- smlouvu o výpůjčce s občany obce Bratřejov za
účelem výpůjčky 1 ks kompostéru do zahrad
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z
rozpočtu obce Bratřejov č.2/2021 s Dobrovolným
svazkem obcí – Mikroregion Slušovicko na
profinancování nákupu 150ks kompostérů
- opravu prostranství před kulturním domem
v rozsahu vyfrézování a pokládka 160m2 asfaltové
plochy firmou SUS Zlínska, s.r.o. za nabídkovou
cenu 168 964Kč
- přijetí dotace ze Zlínského kraje z programu
Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolným
hasičům obcí Zlínského kraje ve výši 72 000Kč na
vybavení jednotky
- bezplatný převod projektové dokumentace,
stavebního povolení a vypracovaného rozpočtu na

akci doplnění hlavního řádu vodovodu 6-1 v obci
Bratřejov pro Vodovody a kanalizace Vsetín
- výrobu a montáž oceloschodů ke klubovně SDH
Bratřejov firmou Jan Výchopeň, Lutonina 43,
za nabídkovou cenu 50 000,-Kč bez DPH
- prodej obecního pozemku p.č. 2614/2 o výměře
30m2, ostatní plocha - ostatní komunikace v k.ú.
Bratřejov u Vizovic za celkovou cenu 1 050Kč
koupi
části
obecního
pozemku
p.č.11/3 a 11/4 o výměře 66m2, ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Bratřejov u Vizovic za
celkovou cenu 2 310Kč
- vypracování energetického auditu pro podání
žádosti o dotace z Ministerstva průmyslu a
obchodu ČR -EFEKT 2021 – veřejné osvětlení
- přijetí dotace z MMR program Podpora budování
a obnova míst pasivního odpočinku ,,Vybudování
dětského - workoutového hřiště v obci Bratřejov“
kdy podpora činí 839 400Kč z celkové ceny za dílo
1 049 250Kč
- účetní závěrku obce Bratřejov za rok 2020 a její
celoroční hospodaření – závěrečný účet včetně
všech jeho příloh - bez výhrad
- proúčtování hospodářského výsledku ve výši
6 293 708.44Kč do zisku
- účetní závěrku své příspěvkové organizace
Základní školy a Mateřské školy Bratřejov a
celoroční hospodaření bez výhrad
- hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Bratřejov ve výši
302 238,19Kč - zisk, a jeho proúčtování ve výši
267 238,19Kč do rezervního fondu příspěvkové
organizace, 35 000Kč
do
fondu odměn
příspěvkové organizace. O částku 200 000Kč bude
ponížen roční příspěvek příspěvkové organizaci na
rok 2021. Zřizovatel tuto částku použije k uhrazení
části nákladů na vybavení počítačové učebny
- rozpočtové opatření č.2/2021
- finanční příspěvek ve výši 5 000Kč na pořádání
cyklistického závodu 1. ročník „Bratřejovské
krpály“ 21.8.2021
- příspěvek ve výši 50 000Kč na pomoc postiženým
životní pohromou na Jižní Moravě
ZAMÍTLO
- finanční příspěvek pro Linku bezpečí
- finanční podporu pro asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. KLUB
RADOST
VZALO NA VĚDOMÍ
- informaci starost obce o dotacích na rekonstrukci

sálu a klubovny KD Bratřejov
- informaci starost obce o dotacích na výstavbu
nové MŠ Bratřejov
- informace starosty obce o možnosti získání dotací
Rozvoj místních sportovišť a zázemí - Kabina.
V jeho rámci může každá obec do 3000 obyvatel
získat
podporu
až
800
000
Kč
na
technické zhodnocení sportovních zařízení včetně
jejich zázemí, výstavbu sportovních zařízení včetně
jejich zázemí nebo vybudování bezbariérových
přístupů do sportovního zařízení
- námitku pana Pavla Kamenčáka – nesouhlas
s umístěním stavby na p.č. 2562/1 pro umístění
kontejnerů
- zprávu o činnosti a hospodaření obce Bratřejov za
rok 2020

- zprávu č.79/2020/EKO o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Bratřejov za rok 2020
- závěrečný účet Mikroregionu Vizovicko a
Slušovicko za rok 2020
- závěrečný účet Mikroregionu Vsetínsko za rok
2020
- závěrečný účet sdružení Syrákov za rok 2020
ZVEŘEJŇUJE ZÁMĚR
- pronájmu nebytových prostor – Hospody na
hřišti, budova č.p.261
NESOUHLASÍ
- s umístěním vedení ZVN400kV Otrokovice –
Střelná na katastru obce Bratřejov

Obec a dotace

Letos jsme podali sedm žádostí o dotace. Jedná se o dvě žádosti pro hasiče, kde jsme
byli úspěšní, nakoupíme novou techniku k zásahům (čerpadla hadice a pytle s pískem) a dále mobilní
podium, ozvučovací techniku, vycházkové oděvy a velký stan. Dalším úspěšným projektem je osvětlení
cyklo dráhy za fotbalovým hřištěm, které je již zrealizováno za podpory Zlínského kraje, který přispěl
částkou 200 000Kč. Tímto bychom rádi Zlínskému kraji poděkovali. Další dotaci jsme získali na doplnění
herních prvků dětského hřiště za obecním úřadem a výstavbu workoutových (samoposilovacích) prvků.
Celková cena díla je 1mil.Kč a dotaci poskytlo MMR ve výši 840 000Kč. Neúspěšní jsme byli v žádosti o
rekonstrukci sálu a klubovny kulturního domu, plánovaná realizační cena 6 200 000 Kč, dotace by činila
5mil. korun, jsme první náhradníci, tak možná nás ještě MMR potěší a dotaci přidělí. Máme podanou žádost
na výstavbu nové mateřské školky u Ministerstva financí a na Ministerstvu místního rozvoje. Cena realizace
je 23milionů, dotace 20mil.Kč. Ještě nejsou výsledky vyhodnoceny. Jak se říká věřme, že dotaci získáme.
Z důvodů nedostatku pracovníků firmy Marius Pederson se popelnice na
tříděné odpady budou rozvážet až v měsíci červenci. Odvozová firma
zakoupila nový sběrný vůz, ale nemá lidi. Jakmile přejdou obce mikroregionu na svoz tříděného odpadu
z pytlů na popelnice, zvýší se doba svozu v obci až na trojnásobek. Poprosili nás o zdrženlivost, aby vše
hladce přešlo na nový systém svozu.
Další akcí, která je již realizována, jsou místa pro odpadové kontejnery v obci. Zajisté jste si všimli, že máme
upravené prostranství před kulturním domem, které o prázdninách ještě překryjeme střechou. Další místa na
Chrámečném, u Evangelického hřbitova, horní zastávka, fotbalové hřiště a nové místo se buduje i za
katolickým hřbitovem. Tak, abychom měli tyto kontejnery na obecních pozemcích a mohli žádat o dotace.
Příští rok bychom chtěli požádat o dotaci na zakrytí všech těchto odpadových míst a zase trochu zkulturnili
naši obec.
Prosím ještě o jednu maličkost, neodkládejte odpady vedle kontejnerů, pokud jsou kontejnery plné
nechte si odpad doma a dejte ho ke svozovým místům v den svozu odpadů. Pohled na volně uložené odpady
není příjemný, papíry moknou a plasty lítají všude kolem. Nedávejme možnosti hlodavcům k jejich výskytu
kolem odpadových míst.
Odpadové hospodářství

před kulturním domem

Bratřejov Chrámečné

horní zastávka

evangelický hřbitov

V průběhu letních prázdnim bude po obci svoz železného šrotu a pokud bude svozová firma mít prostor
rozveze po obci velké kontejnery na velkoobjemný odpad. Informace budou jak na plakátech v obci,
webových stránkách obce tak i vyhlášeny obecním rozhlasem.
I když jsme obec s nejnižší kriminalitou v kraji, přistoupíme k zavedení
kamerového systému v obci, který bude pro kontrolu obecních prostranství
hřbitovů a sportovních zařízení. Začínají se objevovat vandalské ničení obecního i soukrmého majetku,
rozházene odpadky u kontejnerů rozbité sportovní vybavení atd. Asi bude nutné si na tyto většinou mladé
pachatele posvítit a řešit jejich až někdy nepochopitelné jednání.
Kamerový systém v obci

Odkanalizování obce
Bratřejov
Blížíme se projekčně do poslední fáze, kdy se řeší poslední problematické úseky nové kanalizace, jsem
optimistou a věřím, že příští rok budeme mít vyřešeno stavební povolení na hlavní řád a požádáme o státní
příspěvek k realizaci. Poté již budou projektanti obcházet všechny občany a řešit přípojky. Cena díla i
s dofinancováním čistírny odpadních vod, která bude pod obcí Lutonina, bude cca 60. mil. korun. Věřím, že
vybudování splaškové kanalizaci v obci bude skok do budoucna. Stačí se podívat na obce, které mají
výstavbu před několika lety provedenou (Leskovec, Val. Polanka, Ústí, Liptál). Dodělávají se chodníky,
cyklostezky, cesty a po uložení kanalizaci ani památky. Apeluji znovu na všechny občany, udělejme
společně pro nás všechny taky velký krok a posuňme obec dál.
Úložný box ZÁSILKOVNY v Bratřejově
Vedle sálu kulturního domu již stojí nový výdejní box Zásílkovny, který bude od července k dispozici pro
vyzvedávání zásilek. Box bude dostupný 24 hodin denně a zásobován bude každý den.
Jak probíhá vyzvednutí zásilky v Z-BOXu?
Jakmile náš řidič doručí Vaši zásilku do Z-BOXu, obdržíte od nás informační e-mail a SMS zprávu. V této
chvíli můžete zásilku vyzvednout.
Co k vyzvednutí zásilky potřebujete?
• mobilní aplikaci Zásilkovna
• zapnutý Bluetooth a polohové
služby (GPS)
• uhrazenou dobírku předem
Jakmile budete u Z-BOXu, zapněte
mobilní aplikaci Zásilkovna, která se
automaticky spáruje se Z-BOXem
pomocí Bluetooth a sama Vás navede.
Pak už jen stačí jedno kliknutí a
Z-BOX otevře příslušnou schránku s
Vaší zásilkou.

Vítání občánků

Po dlouhé době jsme se dočkali a mohli slavnostně přivítat nové občánky obce Bratřejov

Tentokrát jsme děti vítali v sále kulturního domu a to 12.5. deset dětí a 26.5. dalších deset dětí.
Přejeme dětem i rodičům pevné zdraví, lásku, a spokojený život v naší vesničce.

Léto před námi a korona vir snad za námi.
Letošní rok je poněkud zvláštní, ještě nám nezačaly kulturní akce a zastavil nás
nouzový stav ČR. Odpadly tvůrčí dílny, setkání důchodců a další obecní akce. No snad se vrátíme do
normálu. Začali jsme VI. ročníkem letního biatlonu. Příští týden bude pouť, kolotoče jsou objednány, tak
ještě počasí. Při této příležitosti Vás zveme na prohlídku zrekonstruované školy a přístavby kulturního
domu. Prostory budou otevřeny 5.7. od 9ti hodin. Snad proběhnou střelby 1.srpna MS Bratřejov a 8.7
Hasičská soutěž. Koncem prázdnin by měl být cyklistický závod 21.8. a pohádkový les 28.8., na podzim
proběhne setkání důchodců. Snad už pojedeme v zajetých kolejích.
Kultura v obci

Základní škola a Mateřská škola

„Když sluníčko hřeje, pořád se něco děje…“

Zpíváme v jedné z našich písniček v mateřské škole. Letos se nechalo trochu přemlouvat, ale dočkali jsme se
a s patřičnou slávou jsme ho v den letního slunovratu přivítali. Slavnost přechodů ročních období děláme
v naší MŠ už několik let. Tentokrát se místem slavnosti stal Farský hájek. Jarní víla předávala vládu letní
víle.
Poděkovali jsme všem přírodním
živlům a poprosili je o pomoc a
péči o úrodu, která bude během léta
dozrávat. Už naši předkové tyto
slavnosti konali a vyjadřovali tak
úctu přírodě, o které věděli, že je
základem jejich života. Třeba se
někdy na takové slavnosti sejdeme
opět společně .
„Jakpak si hrávali valášci malí“
To byl název výukového programu,
který jsme mohly s dětmi absolvovat
díky projektu Šablony III.
Akci jsme nazvali Tajný výlet
a děti se cíl cesty dozvěděly až
v autobuse. Moc se na něj těšily,
protože to byl od ledna tohoto roku
první výlet. Cílem cesty bylo
Muzeum v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm. Po příjezdu jsme si
mohli projít dřevěné městečko.
Nahlédli jsme do chaloupek předků, poseděli na lavici pod pecí,
poslechli si, jak bijí staré hodiny, viděli, kde se dříve pekl chleba, jak
dříve maminky žehlily…
Program pokračoval setkáním s odborným lektorem v jedné
z chaloupek. Ten dětem vyprávěl a také ukázal, jak si dříve děti
hračky a zábavné hry samy vyráběly z přírodního materiálu nebo
z drobností, které našly doma, nebo jim s výrobou pomohli rodiče.
Program pokračoval venku. Děti si mohly vyzkoušet spoustu her.

Házecí babu si vyrobily samy z látky a přivezli
domů. Procvičily si svou zručnost. I v dalších
hrách si mohly vyzkoušet svůj postřeh,
trpělivost, hbitost, rovnováhu, ohleduplnost,
spolupráci, výhru i prohru a spoustu legrace.
Téměř všechny pomůcky byly vyrobeny
z klacíků, provázků, starých knoflíků, zbylého
plátna, ze dřeva, posloužil proutěný koš, stará
plechová vana. Jednoduché, dostupné předměty.
Věřte, že to, co si mohly děti vyzkoušet, žádný
zábavný park současnosti nenahradí. Vlastně
něco tam přece jen chybělo – řvaní, kravál,
hádky, kofola, hamburgry …
Představte si, že
nevzpomněly.

ani

na

jedno

si

děti
v chaloupce dřevěného městečka

„Pasování předškoláků“
Je konec června, krásné letní počasí a poprvé za celý školní rok
se scházíme na zahradě společně s dětmi i jejich rodiči. Blíží se
malá slavnost předškoláků. Zahajujeme malým pěveckým
vystoupením. V minulosti měli rodiče možnost vidět své děti
na veřejnosti s připraveným programem několikrát v průběhu
školního roku. Letos je to poprvé. Přichází pan starosta a
pasuje postupně “naše holky“ na školačky. Skládají slib sami
sobě, že budou dělat to nejlepší, co budou umět. Program
pokračuje společnými hrami dětí i rodičů.
Vyvrcholením je nalezení pokladu, který je symbolickým
ukončením trochu jiného školního roku.
Myslíme si, že rozlučkové odpoledne jsme si všichni užili.
Moc hezká byla pomoc a spolupráce rodičů při společných
hrách.
A maminky, společný stůl hojnosti byl naprosto skvělý .
Přejeme všem krásné léto, užijte si dny dovolené.
Děti a paní učitelky MŠ

společné hry dětí a rodičů

kdo si hraje nezlobí 

A jsme opět ve finále. Náročný průběh školního roku, který opět ovlivnila vlna mimořádných opatření a
distanční výuky, končí. Nelehkou úlohu zvládli učitelky, rodiče, žáci i děti. Někomu tento systém vyhovoval
méně, někomu více, ale celkově se následky potáhnou dál. Při návratu do školních lavic jsme se museli
zaměřit na zopakování učiva, které jsme probírali při distanční výuce. Soustředili jsme se především na
učivo, které žákům působilo problémy. Snažili jsme se kvalitně připravit žáky 5. ročníku na přechod do
základní školy do Vizovic a na gymnázium do Zlína.
Už teď máme obavy ze začátku nového školního roku. Budou pokračovat omezení formou nošení roušek
nebo respirátorů? Budeme i dále testovat? Kdy se škola vrátí ke svému normálnímu životu? To jsou otázky,
které trápí nejen nás, ale i žáky.
Po zápisech do základní i mateřské školy, který opět proběhl bez přítomnosti dětí, nastoupí do základní
školy 5 dětí – 3 dívky a 2 chlapci, 1 opět z Ubla. Také do školky přibudou 4 děti. Ráda bych vyhověla více
rodičům, ale jsme vázáni kapacitou. Naděje na přijetí více dětí je spojena s připravovanou výstavbou nové
školky.
Závěrem bych nám všem chtěla popřát krásné prázdniny a do nového školního roku hodně odhodlání do
dalších neočekávaných situací. Ostatním občanům přeji slunečné léto, pohodu a klid v kruhu svých
nejbližších nebo na cestách za poznáním či odpočinkem.
Mgr. Jindřiška Králová, ředitelka školy
„VŠE, CO VYSÍLÁME DO ŽIVOTŮ DRUHÝCH, SE NÁM VRACÍ ZPĚT DO TOHO NAŠEHO.“
TJ Sokol Bratřejov

Téměř rok jsme byli bez našeho milovaného fotbalu a snad už je s covidem a
restrikcemi s ním spojenými pokoj a dovolí nám začít novou fotbalovou sezonu. Tým mužů je přihlášen opět
do třetí třídy, kterou jsme v minulé sezoně nedohráli. Fotbalovou kariéru nám sice ukončilo několik hráčů,
především těch, kteří přišli při sloučení s Lutoninou, tým ale v nové sezoně doplní kluci, kteří šli zkusit jak
se hraje i jinde a to Honza Tomšů (návrat z Prlova), Michal Tomšů (Pozlovice), Stanislav Bednařík
(Přečkovice) a ještě jednáme s Liborem Punčochářem z Ubla, který je nyní hráčem Vizovic.
Domácí zápasy budeme opět hrávat v neděli a soutěž by měla začít v půlce srpna. Rozpis zápasů pro
fanoušky bude v hospodě na kulturáku, jakmile jej budeme mít od OFS.
Děti jsme přihlásili opět na Valašskou tedy Vsetinskou stranu do kategorie starší přípravka ročník 2011 a
mladší. Pro děti to bude velká změna, jelikož budou hrát ve větším počtu, na větším hřišti a budeme mít
ročníkově jeden z nejmladších týmů. Snad se s tím dobře popasují a budou zdárně reprezentovat naši obec.
Žádáme rodiče dětí od ročníku 2016 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.
Po pouti 5.7. je v plánu zápas svobodní x ženatí na fotbalovém hřišti v Bratřejově od 17:30 s následným
posezením. Srdečně všechny zveme. Těšíme se na vás na prvním domácím utkání.
Fotbalu zdar!
Richard Zicha ml., jednatel TJ
SDH Bratřejov

Když končila minulá sezona, všichni jsme doufali, že ta nadcházející nebude ovlivněna
koronavirem. Do školy jsme však přestali chodit v září a téměř celý školní rok jsme měli distanční výuku.
Kvůli epidemiologickým opatřením jsme s holkami začaly trénovat až v polovině května. 19.6.2021 jsme
vyjely na naši první soutěž do Újezda. Útok se nám nepovedl úplně podle našich představ, ale i tak jsme ho
dokončily. Náladu jsme si spravily hned den poté v Pozděchově, kde jsme s časem 19:42 zvítězily. Závodu
se zúčastnili také muži B, kteří útok bohužel nedokončili. Po závodech v Pozděchově následoval rychlý
přejezd na Zlínskou ligu požárního sportu (ZLPS) do Louk, kde jsme útok dokončily až v čase 41:46. Muži
útok dokončili v čase LP-17:14, PP-17:80 a umístili se na 16.místě. 26.6.2021 jsme se zúčastnily ZLPS v
Sazovicích. Na našem útoku bylo vidět opravdu moc chyb, a tak jsme ho dokončily v čase 48:14 a do ligy
jsme si zapsaly symbolické 2 ,,bodíky’’. Příští týden máme v plánu objet jen pohárové soutěže (nejsou
zařazeny do žádné ligy). Ten další je opět ZLPS, kde se pokusíme si spravit reputaci. Děkujeme všem, co nás

v tomto sportu podporují a doufáme, že smůlu z prvních soutěží prolomíme a začne se nám dařit. Na závěr
bychom vás chtěli pozvat na 7.kolo ZLPS, které se bude konat 8.8.2021 od 12:00 u nás v Bratřejově na
hřišti.
za SDH Kristýna Tomšová
Klub důchodců a spolek IN LIBERI
Všechny vás moc zdravím.
Všichni víme proč bohužel nebyly téměř žádné akce jak pro děti, tak dospělé. Proto jsem ráda, že nyní když
se vše pomalu vrací do normálu, můžeme opět začít pracovat a bavit se.
První akcí kterou pro děti připravujeme je POHÁDKOVÝ LES a to v sobotu 28.8. od 15.00 hodin. Start
bude jako vždy od Obecního úřadu směr fotbalové hřiště. Připravena bude nejen zábava a hry, ale také
občerstvení. Pokud byste se chtěl někdo aktivně zapojit jako pořádající, klidně mě oslovte.
Další akcí pro děti pak bude BOBŘÍK ODVAHY v sobotu 2.10. na fotbalovém hřišti od 19.00 hodin.
Těšíte se, jak se zase budeme společně trošku bát?
No a pro naše důchodce začnou snad opět fungovat pravidelné úterní schůzky Klubu důchodců v úterý 7.9.
od 18.00 hodin v klubovně na KD. Jen připomínám, že tyto schůzky budou vždy první úterý v měsíci.
Určitě nebudete ošizeni o říjnové setkání na sále KD, které vám pan starosta ještě upřesní.
Toto je zatím vše co připravujeme a snad nám tyto alce umožní nejen počasí.
Nezapomeňte si užít krásný prodloužený pouťový víkend. Nejen dětem přeji krásné prázdniny po tom
„jiném“ školním roce.
Prostě se všichni opatrujte a buďte spokojení.
za Klub důchodců a spolek IN LIBERI - Jana Adamusová
VZPOMÍNKA NA JARDU POLANSKÉHO
Chtěla bych tímto vzpomenout na
našeho kamaráda a důchodce pana
Jaroslava Polanského, který nás
opustil v sobotu 12.6.2021.
Možná si říkáte, proč zrovna na něj
takto vzpomínám a ne na ostatní
důchodce, kteří nás opustili.
Jednoduše proto, že nebýt stýca
Polanského (jak jsem mu vždycky
říkala a on se za to nezlobil), tak by
asi v Bratřejově Klub důchodců nebyl
nikdy založen. On vždy chtěl, aby naši
senioři měli možnost se nějak scházet
a být více aktivní.
Strýc
vymyslel
první
setkání
důchodců v sále kulturního domu
12.3.2016.
Na
programu
byla
přednáška na sociální témata, vystoupení Valašského gajdy pana Sovjáka z Neubuze a ptali jsme se seniorů,
jestli by vůbec měli o Klub důchodců zájem. Zjistilo se, že ano. A po dalším přemýšlení a vymýšlení se Klub
založil pod záštitou Obecního úřadu. No a strýc byl tou hlavní hnací silou, a proto si určitě tuto vzpomínku
zaslouží.
Nikdy nechyběl, pokud mu to zdraví dovolilo, na žádné akci jak Klubu důchodců, tak spolku In Liberi a
jiných akcí jak kulturních tak sportovních. Kdykoliv jsem potřebovala pomoct, nikdy mě neodmítl.
Nemůžu zapomenout,,jak se na setkáních důchodců uměl bavit a tu energii přenášel i na ostatní.
Když jsem občas zapochybovala
jestli moje práce pro klub i spolek není zbytečná, tak mé obavy vždy rozptýlil. To víte že jsme se spolu občas
i "rafli",ale vždy jsme se zase rychle udobřili.
Mě prostě určitě bude chybět a protože už mu nijak za jeho práci poděkovat nemůžu tak na něj společně s
vámi aspoň takto zavzpomínám. Strejdo mějte se tam nahoře jen dobře a občas na nás mrkněte !
Jana Adamusová

MAS Vizovicko a Slušovicko
Základy robotiky na našich školách
Současné trendy ve výuce polytechnického vzdělání kladou největší důraz na výuku informatiky. V dnešní
době digitálních technologií se jedná o logický krok. Postupně se dostává do popředí takzvané informatické
myšlení. Jak ale vést nejmenší děti k zájmu o programování? První kroky bývají nejčastěji realizovány
prostřednictvím specializovaných robotů, které MAS Vizovicko a Slušovicko zakoupilo a v rámci projektu
Naše škola – naše radost II (financovaný z OP VVV) je bude půjčovat do mateřských a základních škol ve
své působnosti.
Mezi nejčastěji používané výukové roboty patří Ozobot a Bee-bot.
Jak už anglický název napovídá, Bee-bot je programovatelná didaktická hračka ve tvaru včelky. Je primárně
určena pro mateřské školy. Pomocí základních příkazů (dopředu, dozadu, doleva, doprava, pauza a start)
můžeme robota jednoduše naprogramovat, aby absolvoval různě náročné trasy. Pro vytváření tras se dají
použít různé kartičky s pokyny, nebo tematické podložky. K celkem 12 Bee-botům jsme rovněž pořídili
bohaté příslušenství.
Nyní Vás více seznámíme s Ozoboty. Rozhodně nečekejme robotické humanoidy, které známe ze SCI – FI
filmů jako jsou Hvězdné války. Ozobot je malý robot na kolečkách, který se lehce vejde do dlaně. Byl
sestrojen pro zábavné a edukativní programování. Za zmínku stojí, že ve vývojovém týmu bylo i české
zastoupení.
Co tedy Ozobot umí? Na první pohled se zdá být poměrně nepraktický. Základní vlastností robota je
sledovat na podložce libovolné čáry a linie. Pomocí optických senzorů rozpoznává vedoucí linii, která určuje
trasu robota. Důležitá je ale především barva čáry. Pokud robotek „uvidí“ předem stanovenou kombinaci
barev, tak pomocí programovacího jazyka interpretuje barvu jako příkaz a zachová se podle něj. Každá barva
má vlastní povel – zrychlit, zpomalit, zastavit, otočit se atd. Pro základní programování stačí čtvrtka papíru a
barevné fixy. K pokročilejšímu programování slouží tzv. ozokódy, které jsou součástí balení včetně tutoriálu
k použití. Další rozšíření funkcí nabízí mobilní nebo počítačová aplikace, kde lze zadávat nejrůznější povely.
Na povrchu Ozobota se nachází řada světelných diod, které jsou taky plně programovatelné.
Ozobota pochopí i malé děti. Fixami a barevnými kódy lze i na relativně malém prostoru vykouzlit poměrně
komplexní kombinace. Doufáme, že Vás stejně jako nás Ozobot zaujal.
tým projektu z MAS Vizovicko a Slušovicko

Školy čerpaly finanční prostředky na pořízení vzdělávacích pomůcek
V rámci projektu Naše škola – naše radost II měly základní a mateřské školy možnost čerpat finanční
příspěvek ve výši 5 000 Kč na pořízení vzdělávacích pomůcek zaměřených na polytechnické vzdělávání.
Polytechnickým vzděláváním se rozumí výuka přírodovědně, technicky a environmentálně založených
předmětů. O nabídku byl velký zájem a využily jí všechny školy. Skladba požadovaných pomůcek byla
různorodá. Do našich škol poputují mikroskopy, badatelské sestavy do přírody, glóbusy a další přírodovědné
pomůcky. Dnešní výuka techniky se neobejde bez základů robotiky a programování. I proto školy
požadovaly edukativní roboty nebo sady pro základy programovaní. Samozřejmě se nezapomnělo na
pořízení kladívek, šroubováků a dalšího nářadí pro pracovní činnosti. Z oblasti ekologie byly žádané
například mravenčí farmy nebo pomůcky pro venkovní výuku a zahradničení na školních pozemcích.
Mateřské školy často volily stavebnice jako je Seva nebo dřevěnou Walachii. Výrazný zájem byl i o
Montessori pomůcky. Věříme, že pořízené pomůcky zpestří výuku polytechniky a hlavně pomohou dětem a
žákům v jejich budoucím kariérním zaměření.
tým projektu z MAS Vizovicko a Slušovicko

Kdo byl plk. Josef Stehlík
„Plukovník Stehlík? Takové jméno mi v Bratřejově nic neříká.“ Přesně
takto by asi odpověděla většina z nás. Malý pomník manželů
Stehlíkových se nachází vpravo u zdi horního hřbitova poblíž sochy
anděla. Je na něm znak letců s textem PER ARDUA AD ASTRA
(směrem ke hvězdám). Paní Stehlíková byla sestrou Karla Černého a
spolu s manželem do Bratřejova k němu jezdívali. Zde je i místo jejich
posledního odpočinku a tím jsou s naší obcí navždy spojeni.
V neděli 20. června jsme při mši v bratřejovském kostele vzpomenuli na
plk. Josefa Stehlíka a jeho manželku Marii. Po ní byly na hřbitově
položeny věnce s trikolorními stuhami od Města Slavičín a Obce
Bratřejov. Této poctě předcházel v sobotu ve Slavičíně „Letecký den plk.
Josefa Stehlíka“ u příležitosti 30. výročí jeho úmrtí. Během něho byly naplánovány průlety stíhaček JAS-39
Gripen i dalších typů letadel.
Proč takové pocty? Kdo vlastně plk. Josef Stehlík byl? Narodil se 26. března 1915 v Pikárci u Žďáru nad
Sázavou. Od mládí jej zajímala letadla. Před 2. světovou válkou dobrovolně vstoupil do československého
vojenského letectva. Úspěšně absolvoval pilotní výcvik a stal se výkonným letcem - stíhačem.
Do historie se Josef Stehlík zapsal jako stíhací ESO TŘÍ FRONT (tak byl nazýván). Byl jediným
Čechoslovákem, který si připsal bojové úspěchy na nebi Francie, Velké Británie a Slovenska. Deset letadel
sestřelil jistě, tři pravděpodobně a jedno poškodil. Ve Velké Británii byl jedním ze zakládajících členů 312.
perutě RAF (Royal Air Force). Působil také jako letecký instruktor v Kanadě. Na začátku roku 1944 se jako
dobrovolník vydal na východní frontu. Operoval nad Slovenskem, Rumunskem či Ukrajinou. Konec války
jej zastihl v hodnosti štábního kapitána, o kterou v roce 1948 přišel. Komunisté jej degradovali na hodnost
vojína, propustili z armády a uvěznili. V civilu mu byly povoleny pouze nádenické práce nebo pak pracoval
jako řidič sanitky. V roce 1968 dosáhl alespoň částečné rehabilitace a o tři roky později se přestěhoval do
Slavičína. V roce 1990 mu armáda vrátila důstojnickou hodnost a povýšila ho na plukovníka letectva v
záloze. Za svůj život získal nespočet vyznamenání, z nichž poslední - Řád Milana Rastislava Štefánika nemohl pro nemoc z rukou prezidenta republiky Václava Havla převzít. Skonal jen pár hodin předtím, než
mu jej doručili do Slavičína. Zemřel 30. května roku 1991.
Až půjdete k nám na hřbitov, stavte se u jeho pomníku. Vzpomeňte na pilota mimořádných kvalit, na
vzdušného hrdinu 2.světové války a čestného občana britského města Liverpool. Vzpomeňte na jeho nelehké
životní osudy, na to, že nasazoval svůj život ve válce a po ní byl komunisty místo poděkování uvězněn a
degradován.
Vzpomeňte na významného letce…na „eso tří front“.
Marie Poláchová

Při pohledu do červencového kalendáře nemohu minout dva svátky.
Někomu nabízejí často dva dny volna, nebo rozšířený víkend. Příjemné
zpestření života. Jsou tu ale vedle sebe dva příběhy z dávné historie. Možná se to na první pohled nezdá, ale
právě ony hledají naše společné duchovní kořeny. Představují mimo jiné touhu člověka po poznání. Touhu,
která prostupuje život celé společnosti a je dodnes její korunou.
Kdysi dávno přinesli dva muži, Cyril a Metoděj do zemí nedaleko nás Písmo a s tím spojené vzdělání a
poznání věcí kolem. A o několik staletí později, v období, kterému říkáme středověk, dal Mistr Jan Hus do
rukou lidu biblický Nový zákon. Přeložil ho do češtiny, do jeho rodné řeči a dal jí srozumitelnější podobu.
Nabídl lidu cestu, která vedla mnohem dál, než možná sám domýšlel. Ke vzdělání a ke schopnosti člověka
samostatně myslet. Přemýšlet na základě svého vlastního úsudku. Úsudku, který není spoután doktrínou lidí
u moci, doktrínou, která nedovolí vyjádřit se svobodně a kriticky k základním věcem běžného i svátečního
dne. Jeho pokus v dané chvíli ztroskotal. Byl utopen na hranici.
Ale poselství, které nám poslal, žije dodnes. To poselství myslí na vzdělání. Vzdělání a touha po něm oba
historické milníky a jejich aktéry spojuje. 5. a 6. červenec vnímám jako odkaz tří vzdělaných mužů. Ten říká,
že učit se a číst je základním právem, ale i odpovědností, každého z nás. Je jedinečnou výsadou a darem od
boha. V jeho jménu tito tři žili a pracovali i pro nás. Abychom se i my vzdělávali.
Všímejme si toho, co slyšíme, čím jsme a jak se vzděláváme. Podporujme tuto praxi u svých dětí a vnoučat a
také u sebe. Bez ohledu na svůj věk.
Žijeme v době dezinformací, lží a pomluv. V době, kdy Husova slova hledej a prav pravdu, braň pravdu až
do smrti, jsou velikou pomocí. Pravdivá a kvalitní informace z více zdrojů je dnes nezbytná. Je osvěžující a
prohlubuje náš postoj. Naši životní orientaci, ukotvenou mimo jiné i v tom, oč se ti tři opírali, v biblickém
textu. Ukotvenou v moderních pramenech naší doby. I ty nám slouží, ale potřebují náš nadhled, naše
vzdělání a odhodlání se k věcem kolem nás vyjadřovat. Kultivovaně a ve vzájemném respektu. O tyto věci
přece šlo i našim třem historickým ikonám, které si na počátku července připomínáme.
Letní historické zastavení

Miloš Vavrečka, farář evangelického sboru v Pozděchově
Bratřejovský kostel a KONEC doby mimořádného opatření
Zde je už třetí (a doufejme, že poslední) komentář k mimořádným opatřením,
které bylo nutné dodržovat v kostele kvůli epidemii koronaviru. O Velikonocích
stále platilo omezení účasti osob, a to pouze 10 % z kapacity kostela.
Mše byla jen na Zelený čtvrtek a v neděli.
Potom přišlo nové nařízení vlády ČR, že od konce dubna už počet účastníků na
bohoslužbách nebude omezen. Tím se vyjadřuje preference výkonu ústavně
zaručeného práva na svobodu náboženského vyznání a svobodu hromažďovací.
Dočkali jsme se rozvolnění, a také zrušení zákazu hromadného zpěvu.
S doprovodem varhan je možno zpívat - samozřejmě přes respirátor, který je
nutné mít v kostele nasazen. U vstupu je stále připravena dezinfekce na ruce, a
kromě osob ve společné domácnosti jsou dodržovány rozestupy. To vše se dá
zvládnout a respektovat. Už nemusíme sedět doma v obýváku a sledovat online
přenosy, ale do kostela na mši můžeme přijít. Snad už máme naději, že je
epidemie koronaviru zažehnána.
Pouť v kostele
Blíží se pouť, svátek patronů našeho kostela sv. Cyrila a Metoděje. Přijměte pozvání na její oslavu v pondělí
5.července v 10.30h. Pouťovou mši svatou bude sloužit P. ThLic. Josef Mikulášek, Ph.D. Po desetiměsíční
odmlce zazpívá chrámový sbor. Nenechte si také ujít naprosto unikátní pohled na náš kostel, který je
momentálně bez lavic, neboť probíhá jejich renovace. Kostel bez lavic - to se hned tak nevidí! Naposled
snad před více než sto lety a do budoucna - možná zase za sto let. Je škoda této „historické“ možnosti
nevyužít…😉
Marie Poláchová
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