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Velikonoce
Anetka
Táta plete pomlázku, já zdobím
vajíčko, maminka peče bábovku
a bráška chce nové autíčko.
Kluci už s pomlázkou chodí,
holky se jich bojí. Na louce
roste kytička, rozdali jsme první
vajíčka.
Velikonoce
Amálka
Zase po roce jsou tu
Velikonoce. Děti se skvěle baví,
je tu spousta zábavy.
Vylíhnou se kuřátka, narodí se
jehňátka. S vůní vyrostou zas
fialky v pravý čas.
Jaro
Honza

Duben 2022

Zdarma

Jaro přichází, zima odchází.
Velikonoce se blíží, mráz, ten
už nám neublíží.
Sluníčko nás bude hřát,
sněhulák začal roztávat. Květiny
začínají kvést, věnečky budeme
plést.
Jaro
Amálka
Jaro je tu zase, přišlo v plné
kráse. Kvítí hezky voní, letos
jako vloni.
Čápi se vracejí, nová hnízda
stavějí. A po zimě zas přišel
Velikonoční čas.
Velikonoce
Stella
Přichází k nám svátky krásné,
jsou hezké a vzácné. Holky
malují kraslice a těší se velice.

Vyklubou se kuřátka, narodí se
jehňátka, rozvine se fialka a
zapíská píšťalka.
Velikonoce
Štěpán
Velikonoce, Velikonoce, to je
čas svátků. Všichni se radují a
pletou pomlázku.
Kluci se těší velice na
velikonoční kraslice.
Velikonoce
Johanka
Jaro klepe na dveře. A kdopak
mu otevře? Kluci pomlázky si
pletou, holky se před nimi
klepou.
Já s babičkou barvíme vajíčka,
červená, oranžová i zelená
barvička. Barvičky tu všude
září. Nezapomeň! Už se jaří.

Velikonoce
Terka
Jaro už k nám přichází, zima
rychle odchází. Je tady konečně
březen, za chvíli bude duben.
Uteče to jako voda, zimy není
žádná škoda.
V dubnu jsou Velikonoce, lidé
už se těší převelice. Až
pomlázky upletou, vajíčka si
odnesou.
Velikonoce
Natálka
Po roce, po roce, jsou tu zase
Velikonoce. Rodí se kuřátka a
také jehňátka.
Pospíchá zajíček do lože
slepiček, dát jim pár barevných
vajíček. Ať má panímáma
radost, že je doma všeho dost.
Jaro
Adam
Jaro začalo, slunko svítí, na
louce kvete kvítí. Velikonoce už
jsou tu zas, pomlázky a vajec
čas.

Už jsou tu i kuřátka, veselá je
zahrádka. K tomu malý zajíček
a plnou nůši vajíček.

Támhle vidím sněženku, tady
zase pomněnku. A já jdu do
školy, plnit si úkoly.

Jaro už je tady
Natálka

Velikonoce
Viky

Jaro už přichází, zima rychle
odchází. Kluci pletou pomlázky,
holky zase vlásky.
Slepičky snáší vajíčka, my
kreslíme srdíčka. Jabloně
kvetou, holky věnce vijou.

Velikonoce, Velikonoce, už
jsme čekali na vás. Až nás kluci
vymrskají, my jim dáme
vajíčka.
A potom, to byste viděli, jak se
holky za zadky styděly.

Svátky Velikonoc
Julie

Jaro
Tom

Co jsou Velikonoce? Malují se
kraslice, pletou se pomlázky,
červené vajíčko dostanu z lásky.
A co ty slepičko? Dáš nám letos
vajíčko? Já jsem dobrá nosnice,
budu se snažit velice.
Vajec vám dám plný ranec a to
už je úplný konec.

Na jaře svítí sluníčko. Můžu jít
ven, matičko? Na louce kvítí
kvete, je to lepší, než v létě.
V potoce voda hučí, cesty jsou
bez kaluží. Ptáci si staví hnízda,
vítá mě teta Líza.

Jaro
Vojta
Jaro už se blíží, kytky rychle
klíčí. A my jdeme ven, hrát si
budem.

Velikonoce
Pavel
Hody, hody, doprovody,
Velikonoce už jsou tady. Upletl
jsem si pomlázku.
A všechny holky, které znám,
pěkně a zdravě vymrskám.

Všem spoluobčanům chci za všechny děti, žáky a spolupracovnice popřát krásné svátky jara plné pohody.
Mgr. Jindřiška Králová ředitelka školy

Po zimě, která letos trvala nekonečně dlouhou dobu, se už pomalu hlásí o slovo jaro. Také máte rádi
tohle roční období, kdy se zazelená tráva, odložíme šály a čepice a nadechneme se vzduchu, který
tak krásně začíná vonět. Než se necháme unést jarní atmosférou (ostatně jaro oficiálně začalo
20. března), pojďme se společně podívat, jaké tradice a pranostiky jsou pro toto roční období typické.
Nejvýznamnějším (nejen jarním) svátkem jsou bezpochyby Velikonoce. S nimi souvisí i takzvaná Popeleční
středa, která letos připadla na 2. března. Popeleční středou začíná čtyřicetidenní doba půstu. Měli bychom
pečovat o ducha, ne pouze o tělo. V tento den dělá kněz věřícím na čele křížek z popela z kočiček
posvěcených o předešlé Květné neděli. Na důkaz pomíjivosti lidského života. K tomuto dni se váže také
několik pranostik, například se traduje, že jaké je počasí na Popeleční středu, takové bude po celý rok.
V tento den se také nesmělo drát peří.
Hned první postní neděle po Popeleční středě se nazývá Černá, a to podle oděvu, do kterého se lidé v tento
den odívali. Tato neděle letos připadla na 6.března.
Další postní nedělí (13.března) je Pražná. V tento den se pražilo obilí, ze kterého se dělal pokrm pražmo. Na
20. března připadla Kýchavná neděle. V tento den si lidé přáli zdraví. Věřili, že kýcháním by mohla začít
morová epidemie.
V pořadí čtvrtá postní neděle (27. března) se nazývá Družební. V tento den chodil ženich s družbou
do domu, kam chtěl o pomlázce přijít na námluvy.
Na Smrtnou neděli (3. dubna) se vynáší Smrtka neboli Moréna. Házení slaměné figuríny oděné do starých
hadrů do potoka či řeky se dochovalo do dnešní doby (zejména na vesnicích). Jedná se o dávný pohanský
zvyk, který symbolizuje ukončení zimy a vítání jara.
Poslední postní nedělí je Květná neděle (10. dubna). V tento den se slavila památka vjezdu Krista
do Jeruzaléma. Světí se kočičky, které se pak mohou jíst, abychom byli celý rok zdraví. Na Květnou neděli
by se nemělo nic péct, aby se nezapekl květ na stromech (neurodilo by se ovoce). Dříve se také dodržovalo,
že v tento den by se lidé měli oblékat do něčeho nového. A v neposlední řadě se rovněž uklízelo v bytech
či domech - započal se tak velikonoční úklid.
Po Květné neděli následuje Pašijový týden: Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa (Jidáš se škaredil
na Ježíše), Zelený čtvrtek (Ježíš se modlil na zelené louce, v tento den odlétají zvony do Říma. Na zelený
čtvrtek by lidé měli sníst něco zeleného a v tento den se také pečou jidáše - pokrm ze sladkého těsta svým
tvarem připomínající provaz, na kterém se Jidáš po zradě Ježíše oběsil). Na Velký pátek byl Ježíš ukřižován.
V tento den by se nemělo prát prádlo a nesmí se hýbat se zemí. Podle pověstí se na Velký pátek otevírají
hory, aby vydaly své poklady. Bílá sobota se nejprve nese ve znamení smutku u Ježíšova hrobu. Bývalo
zvykem světit ohně před vraty kostelů, každý si pak mohl odnést posvěcené přinesené polínko nebo žhavé
uhlíky. Na oslavu vzkříšení Ježíše Krista se pak večer vrací zvony z Říma. V neděli na Boží
hod velikonoční se slavilo Ježíšovo zmrtvýchvstání. Končí postní období, v kostele se světí velikonoční
pokrmy - beránek, mazance, vajíčka, víno... Posledním dnem Velikonoc je pondělí, u nás od nepaměti
spojené s pomlázkou, koledováním a říkankami koledníků. Na vesnicích se tradice dodnes udržuje ve větší
míře. Vyšlehání vrbovými proutky zajišťuje dívkám a ženám mládí a zdraví.
Z jednání zastupitelstva
v období leden 2022 – březen 2022 Zastupitelstvo obce Bratřejov na svých zasedáních
SCHVÁLILO
- na základě zveřejněného záměru prodeje,
geometrický plán č.734-49/2021, prodej pozemku
p.č. 44/4, p.č. 44/5 o výměře 90m2
- firmu ASACONT s.r.o. k realizaci zastřešení
stávajících kontejnerových stanovišť v obci
- podání žádosti o dotace ze Zlínského kraje k akci
zastřešení kontejnerových stanovišť v obci a
vyčlenění
prostředků
z rozpočtu
na
spolufinancování akce
- firmu GISarch, s.r.o. Luhačovice k realizaci
Revitalizace středu obce Bratřejov

- podání žádosti o dotace ze Zlínského kraje na akci
Revitalizace středu obce Bratřejov a vyčlenění
prostředků z rozpočtu obce na spolufinancování
akce
- firmu Jiří Výchopeň zemní práce k provedení
Demolice rodinného domu č.p. 156
- podání žádosti o dotace ze Zlínského kraje Dotace
obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Zlínského kraje RP12-22 na akci „Nákup
osobních ochranných zásahových pracovních

prostředků“ a vyčlenění prostředků z rozpočtu obce
na spolufinancování akce
- dodatek č.1 k smlouvě na zhotovení projektové
dokumentace výkon inženýrské činnosti k akci
Chodníky podél silnice I/49 v obci Bratřejov –
II.etapa
- firmu OKNO spol. s.r.o. k realizaci výměny oken
na šatnách TJ
- firmu Mgr. Ondřej Martiník, Valašské Meziříčí ke
zpracování projektové činnosti a autorského dozoru
k akci Rekonstrukce lesní cesty Klášťovská
- příkazní smlouvu na veřejnou zakázku
Rekonstrukce lesní cesty Klášťovská pro Mgr.
Miroslavu Pilařovou a oslovení nejméně 3 firem
- výběrovou komisi na akci Rekonstrukce lesní
cesty Klášťovská
- smlouvu o zřízení věcného břemene č.OT014330067214/001-ADS s firmou EG.D, a,s, a
pověřuje starostu k jejímu podpisu
vypracování
projektové
dokumentace
vzduchotechnika s (bez) rekuperace a projektové
dokumentace elektrorozvodů, rekonstrukci kuchyně
v KD Bratřejov, výměna vzduchotechniky,
elektrorozvodů a obkladů kuchyně
- rozpočtové opatření č.1/2022
- vložení změn do akčního plánu obce Bratřejov
- strategický plán rozvoje obce Bratřejov 20222023
- firmu ROANN s.r.o., Nový Hrozenkov k akci
Rekonstrukce lesní cesty Klášťovská, podpisem
smlouvy pověřuje starostu obce
- firmu Zlínské stavby a.s. k realizaci akce
Novostavba MŠ Bratřejov, která se bude realizovat
při získání dotačních prostředků

- smlouvu o poskytnutí podpory na výsadbu dřevin
v obci Bratřejov s Ministerstvem životního
prostředí
ZVEŘEJŇUJE ZÁMĚR
- pachtu části obecního pozemku p.č. 224/2 trvalý
travní porost o výměře cca 550m2
- pronájmu nebytových prostor v budově OÚ
Bratřejov
- pronájem nebytových prostor hospoda na hřišti
Bratřejov
VZALO NA VĚDOMÍ
- informaci o vkládání zásobníku akcí do akčního
plánu obce Bratřejov a pověřuje zastupitelstvo obce
k doplnění zásobníku akcí 2022 na příští zasedání
- informace starosty obce o konání kulturních akcí
v obci Bratřejov
-informaci
výběrové
komise
k hodnocení
výběrového řízení Projektová činnost a autorský
dozor k akci Rekonstrukce lesní cesty Klášťovská
- zprávu o činnosti spolku pro zdravý rozvoj obci
za rok 2021
- zprávu o inventarizaci obce Bratřejov za rok 2021
- informaci starosty obce k obecnímu plesu
26.3.2022
- informaci starosty obce o žádosti Jednoty Zlín,
k poskytnutí finančního příspěvku
- zápis z jednání komise strategického plánu obce
Bratřejov
- informaci starosty obce o zpracování nové studie
cyklostezek v Mikroregionu Vizovicko
- zprávu výběrové komise k realizaci akce
Novostavba MŠ Bratřejov

Tak jak tomu bylo v minulém roce, budou zase naši hasiči svážet z celé
obce elektro zařízení.
Svoz se uskuteční od 20.4. do 22.4.2022 vždy
v odpoledních hodinách. Kdo má staré elektro
zařízení (pračky, ledničky, mikrovlnky, rádia,
televize, mixéry, vysavače, počítače, monitory,
vrtačky, brusky, fény a jiné) připravte je před své
rodinné domy a hasiči je svezou za kulturní dům.
Recyklujte s našimi hasiči

Jako každoročně proběhne v naší obci sběr nebezpečného
odpadu z domácností, který je organizován dvakrát ročně.
V Bratřejově akce proběhne v sobotu 23.4.2022 na křižovatce u hlavní silnice I/49 v době od 11:05-11:45
hodin a u obecního úřadu od 12:35-13:20hod. V uvedené době bude na stanovaných místech moci každý
občan zdarma odevzdat k likvidaci následující druhy odpadů: olejové automobilové filtry, plechovky se
zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečištěné láhve od chemikálií, zbytky přípravků na hubení
škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla,
plastové obaly a nádoby od škodlivin, opotřebované pneumatiky, hadry znečištěné barvami, oleji a
vazelínou, obaly od sprejů, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče.
Sběr nebezpečného odpadu z domácností

V týdnu od 27.4.-30.4.2022 proběhne v obci sběr
starého železa. Připravte prosím sběrné železo
k příjezdovým cestám. Pokud by někdo potřeboval pomoc s vynesením železa
k cestě, může požádat pracovníky obce, kteří budou železo svážet. Svoz bude
každý den v odpoledních hodinách.
Sběr starého železa

Upozorňujeme občany, že místní poplatky za komunální
odpad a psy dle obecně závazné vyhlášky č.1/2020 se platí
do 30.4.2022 na obecním úřadě nebo elektronicky na číslo účtu 1406735319/0800 var. symbol pro odpady
134522…(č.p.), poplatek za psa v.s. 134122..(č.p.). Prosíme občany, aby upřednostnili platbu elektronicky
na výše uvedený účet. Poplatek se nezvyšoval a zůstává ve stejné výši. Komunální odpad 450,-Kč za občana
či rekreační objekt, poplatek za psa 100,-Kč (každý další pes 150Kč) a na Chrámečném 60,-Kč.
Informace OÚ

V letošním roce se bude realizovat nová lesní cesta ke Klášťovu, jestli vše půjde podle
plánu v říjnu by mohla být hotová. Bude vybudována v délce 1250m o šíří 3,5 metrů
s půlmetrovými odvodňovacími žlaby po obou stranách. V celkové délce bude vystavěno pět propustků a
30ks příčných odvodňovacích žlebů. Cesta bude začínat u ,,Akátu“ a končit u odpočívadla pod Klášťovem
tzv. lomu. Na tuto akci již máme přiděleny dotace ve výši 90% z celkových nákladů.
Máme požádáno ze Zlínského kraje o dotaci na vytvoření parčíku s lavičkami na místě bývalého domu pod
mostem ke kostelu. Zde by měla být dotace, pokud nám bude přidělena ve výši 70%.
Další žádost máme podanou na výstavbu zastřešení šesti míst pro tříděné odpady. V loňském roce se
podařily vystavět spodní části a letos pokud nám to vyjde, zakryjeme kontejnery stříškami ve stejném stylu
jako před kulturním domem.
Již od října loňského roku máme podanou žádost o dotace na rekonstrukci sálu a klubovny v KD přes Min.
místního rozvoje, kde je výše dotace 80% z celkových nákladů. Bude se jednat o celkovou výměnu
elektrických rozvodů a osvětlení, obložení, podlahy, stropů, výstavba klimatizace a opravu toalet, vše za cca
7. milionů korun.
Prioritou letošního roku je však výstavba nové mateřské školky. Jak jste si zajisté všimli, místo pro výstavbu
je již přichystáno a budeme se snažit o získání dotací ze všech podpůrných zdrojů, které budou vypsány.
Školka bude mít kapacitu 36 dětí, dvě učebny po 16 dětech.
Richard Zicha, starosta obce
Dotace v obci

Všichni víme co se děje
v našem
blízkém
okolí,
Rusko-Ukrajinský konflikt.
Je to velký problém těchto dnů. Tato válka postihuje
všechny jak Ukrajince přímo, tak nás dá se říct
nepřímo, i když všichni jsou zasaženi. Po žádosti
Petra Húště jsme rozjeli bleskovou sbírku pro
zasaženou Ukrajinu. Podařilo se sehnat kamion,
který by dovezl pomoc do prvních linií na okraj
Kyjeva, kde pro civilní obyvatele chybělo všechno oblečení, jídlo, léky a hlavně pitná voda. Rozjela se
skvělá akce. Požádali jsme obce v našem ORP,
Vizovice, Lutoninu, Jasennou, Lhotsko, Ublo a
Zádveřice o pomoc a připojili jsme i Pozděchov a Prlov. Bylo až neuvěřitelné, že se nám za tři a půl dne
podařilo naplnit kamion vším potřebným pro civilní obyvatele. Rád bych moc poděkoval děvčatům
z klubíku, cérkám z fary, klukům z SDH Bratřejov a všem občanům, kterým není lhostejná situace a pomohli
jak dary, tak prací při balení a nakládce materiálu. Velké dík patří rodinám Húšťovým.
Ještě jednou všem moc děkujeme.
Richard Zicha, starosta
Pomoc Ukrajině

První dva měsíce byly veškeré akce v obci opět zastaveny. Od března se snažíme
k navrácení všech plánovaných kulturních a sportovních akcí k normálu.
Paní Adamusová uspořádala 19. března již V. košt zelí, kdy se vybíralo z 23 vzorků nejlepší zelí. Den poté
20. března na sále kulturního domu uspořádaly naše maminy dětský maškarní karneval.
26. března se konal odložený Obecní ples. Měsíc duben bude taky velmi plodný na kulturní akce.
9. dubna je v plánu Velikonoční jarmark, kde bude prodej velikonočního zboží a ukázky velikonočních
zvyklostí a pracovních dovedností. O týden později pořádá SDH Bratřejov tradiční ,,Velikonoční veselici“ a
měsíc ukončíme 30.dubna ,,pálením čarodějnic“. 8.května bude na sále kulturního domu oslava všech
maminek. Vystoupí děti naší mateřské a základní školy.
Richard Zicha starosta obce
Kultura v obci

Tříkrálová sbírka 2022
Na přelomu roku, když probíhaly přípravy na Tříkrálovou sbírku, byla v naší obci situace s covidovou
pandemií velmi nepříznivá. Proto se sbírka v Bratřejově ve dnech 8. a 9.ledna uskutečnila podobně jako
vloni – netradičně, bez koledování po domech. I přesto na sbírku lidé slyšeli a přicházeli v sobotu dopoledne
k obecnímu úřadu a v neděli odpoledne do kostela.
V sobotu jsme venku před dřevěným betlémem s kasičkou očekávali příchozí i s malými králi, kteří se v
průběhu dopoledne vyměnili, aby jim nebyla velká zima a s úsměvem a poděkováním rozdávali kalendáříky
i balíček s cukrem a kouskem požehnané křídy. V neděli už v kostele malí králi nebyli, tu příchozí čekala
koordinátorka bratřejovské sbírky a koledami před kostelem i nahrávkami vánočních zpěvů z rekráků v
kostele zpříjemnila "darovací chvilku". Někteří zavzpomínali na okamžiky, které jim ve spojitosti s kostelem
utkvěly v paměti, na ministrování nebo na dřívější bratřejovské kněze. Jiní obdivovali dobrou údržbu
kostela, vánoční výzdobu nebo jen v tichosti poseděli v lavici či před oltářem. Všichni odcházeli s dobrým
pocitem, který každému v tu chvíli kostel poskytl.
Výtěžek 34 593,- Kč byl srovnatelný s předloňskou "pochůznou" sbírkou a pocit, že bratřejovští nesedí a
nečekají doma, ale přijdou až ke kasičce s darem v ruce a srdcem na dlani, je báječný. Pracovníci Charity
Zlín při otevírání kasiček na obecním úřadě s uznáním mluvili o velké štědrosti bratřejovských občanů, kteří
NETRADIČNÍ sbírku podpořili.

Dovětek: V době konání Tříkrálové sbírky jsme ještě netušili, že v únoru přijde doba, kdy bude potřeba
pomoc i za hranicemi České republiky. V neděli 27.2. – jen několik dní po začátku velmi vážné situace na
Ukrajině – uskutečnila se ve všech kostelích sbírka na pomoc trpícím válkou.
Částkou 12 000,- Kč, která se při ní v našem kostele vybrala, jsme humanitární pomoc Ukrajině podpořili.
Marie Poláchová

Krásné dny všem přeji a zvu vás na akce, které společně s OÚ Bratřejov
připravujeme.
Košt zelí máme úspěšně za sebou, všem patří velké díky za účast.
Další akcí bude před VELIKONOČNÍ JARMARK, který se
bude konat v sobotu 9.4. od 15.00 hodin na sále kulturního
domu. Můžete se těšit na šikovné řemeslníky, kteří zde budou
předvádět a prodávat své výrobky. Tímto chci oslovit další
šikuly, kteří by chtěli na jarmarku prodávat, ať se přihlásí Jana Adamusová mobil 608 41 47 43. Dále se můžete těšit na
sladký bar plný dobrot i výbornou kávu. K tomu vám zahraje
CM Ocúnek a vy si můžete posedět a udělat příjemné
odpoledne. Ale, aby jste se nenudili vy i vaše děti, budou
připraveny dílničky s výrobou velikonočních zvířátek z vlny,
zdobení perníčků, pečení Jidášů. A samozřejmě budeme
zdobit vajíčka na náš již tradiční velikonoční strom před Obecní Úřad. Pokud byste si chtěli vajíčko nazdobit
doma tak samozřejmě můžete, pak ho jen přineste a strom nazdobte.
Dále v sobotu 30.4. bude pálení čarodějnic se stavěním máje. Tentokrát trošku jinak. Všechny - malé i velké
- bych chtěla poprosit, aby se nestyděli, připravili si kostým čarodějnice či čaroděje - nastartovali košťátko a
přiletěli za námi k Obecnímu Úřadu. Tam společně nazdobime MÁJKU a potom bychom všichni přešli na
fotbalové hřiště, kde vše vypukne. Bude se vařit kouzelný lektvar, pasovat čarodějové a čarodějnice. Budeme
vyrábět malé čarodějničky, které potom společně upálíme. A závěrem si opečeme špekáčky.
V pátek 17.6. od 17 hodin se bude konat LETNÍ SETKÁNÍ důchodců na sále Kulturního Domu. K tanci a
poslechu zahraje pan Hanáček z Vizovic, připraveno bude malé pohoštění. Tak si všichni udělejte čas a
dobrou náladu s sebou.
Tolik k připravovaným akcím, už teď se na vás všechny těšíme.
A všem našim důchodcům připomínám, že každou první středu v měsíci, se stále koná tradiční schůzka
Klubu důchodců od 18 hodin v klubovně na KD. Tak přijďte.
Za Klub důchodců a spolek IN LIBERI , Jana Adamusová
IN Liberi + Klub důchodců

Vážení sportovní příznivci
Jarní část fotbalové sezóny nám již začala, kdo byl na první zápas proti Šanovu
tak zajisté viděl, že ne moc slavně. Celý zápas jsme herně byli lepší, ale bez gólu se vyhrát nedá. Věřím, že
již další zápas bude mnohem úrodnější ve střílení gólů. V jarní části se nám podařilo udržet podzimní kádr,
ale budeme muset zapracovat a doplnit jej o mladé perspektivní kluky. Problémy s hráči mají všichni a
začíná se o fotbalisty bojovat a to hlavně finančně, což pro vesnický fotbal není vůbec dobré. Mládeži se
nechce a někoho nutit do sportu je špatné. Blýská se snad na lepší časy. Na tréninky přípravek dochází kolem
patnácti dětí. Apeluji na rodiče dětí od pět let, aby je zkusili na trénink přivést a dali jím možnost
sportovních aktivit. V tomto věku nejde o to, jaký sport dělají, ale jde o pohyb všeobecný, proto i my se
snažíme o zlepšení veškerých pohybových koordinací. Tréninky dětí jsou úterý a čtvrtek, vždy od půl páté na
fotbalovém hřišti, za každého počasí, neb počasí je vždy dobré jen my se špatně oblékáme.
Dále mi dovolte, abych Vás pozval už nyní na letní biatlon, který se jako vždy bude konat na fotbalovém
hřišti a to 25. června 2022. Letos pod záštitou unie sportu ČR.
TJ Sokol Bratřejov

III.B
Neděle 10. 4. 15:30 Bratřejov - Bohuslavice n/Vl

OPSt přípravka
Sobota 16. 4. 10:00Ústí - Bratřejov

Neděle 17. 4. 16:00 Petrůvka – Bratřejov

Úterý 26. 4. 17:00Franc Lh - Bratřejov

Neděle 24. 4. 16:00 Bratřejov – Sehradice

Čtvrtek 28. 4. 16:30Bratřejov - Lačnov

Neděle 1. 5. 10:15

Březůvky – Bratřejov

Sobota 7. 5. 10:00sd NH/VKK - Bratřejov

Neděle 8. 5. 16:30

Rudimov – Bratřejov

Čtvrtek 12. 5. 16:30Bratřejov - Huslenky

Neděle 22. 5. 15:30 Rokytnice – Bratřejov

Neděle 22. 5. 10:00Val. Polanka - Bratřejov

Neděle 29. 5. 17:00 Bratřejov – Biskupice

Čtvrtek 26. 5.16:30Bratřejov- Val.Pří/H.Lid

Neděle 5. 6. 14:00

Drnovice – Bratřejov

Pondělí 6. 6. 17:00Halenkov - Bratřejov

Neděle 12. 6. 17:00 Bratřejov - Nedašova Lhota

Čtvrtek 9. 6. 16:30Bratřejov - Hovězí

Neděle 19. 6. 17:00 Lačnov – Bratřejov

Čtvrtek 19.5. 16,30Bratřejov - Halenkov
Za TJ sokol Bratřejov Richard Zicha

Mateřská škola

ZE ZIMY DO SKORO JARA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Zvířátka lesní v zimě moc nesní…i když byla letošní zima mírná, nebránilo nám nic v tom, abychom zvěři
přilepšili a do krmelce přidali jídlo, které by bylo škoda vyhodit. Jeden z krmelců se nachází nedaleko
školky. Máme ověřeno, že ho navštěvují minimálně srnky a zajíci. A tak v jednom zimním dnu se s pomocí
rodičů nahromadily v šatně tašky zaplněné starším sušeným pečivem, povadlejšími jablky a mrkvemi,
kukuřicí a senem. Děti byly nadšené, že přinesené jídlo zaplnilo velkou část krmelce. Ještě víc se radovaly,
když po pár dnech zjistily, že téměř vše co do krmelce vložily, zvířátka objevily a doufáme, že si dobře
pochutnaly.

Zpíváme a tancujeme hopsasa…to jsou úvodní slova písničky, která nás zvala v únoru na školkový karneval.
O tom je známo, že je to oslava blížícího se jara. Děti dostaly příležitost částečně si připravit samy prostředí
karnevalu. Vyráběly si výzdobu. Ty starší se tak seznamovaly s částmi těla při malování postavy klauna, jaké
jsou jeho hlavní znaky a co všechno by měl mít obličej. Někteří se moc těšili na výrobu karnevalové
sladkosti. A víte proč? Protože ti nedočkaví ulizovali už při výrobě, ti trpělivější „dolizovali“ zbytky, až byly
sladkosti dokončeny . Na karnevalovém reji nechyběly soutěže, tanečky, hry, karnevalový vláček a mlsání.
Domů šel každý s malým překvapením a samozřejmě s nafouklým balónkem.

Skákala žabka přes potok …to jsou slova jedné naší
písničky. Byla
součástí projektového dne Putování žabky Kapky. Ten
vedla,
v rámci
projektu
Šablony
III.,
lektorka
z volnočasového centra Trnka z Uherského Hradiště. Téma o
druzích žab, které se vyskytují na českém území a všem co s
nimi souvisí, už hodně “vonělo“ jarem.
Pes, pes, pes, kost si v zubu nes …pejsek, přesněji fenka Tessa, která nás navštívila po dvou letech i se svou
cvičitelkou si nesla v zubech piškoty. Děti poznaly, co všechno musí umět pes, který je cvičený pro
canisterapii. Pro jednotlivé ukázky jí děti společně s cvičitelkou připravovaly pomůcky, skládaly obrázky
z částí, dozvěděly se o jejich úspěších na
soutěžích. Největší radost Tessa měla, když ji
děti hladily, a nebo mohla kolem nich sbírat
piškoty. Tessinka je zvyklá na lidi, k tomu je
vycvičená. Za poslední dva roky jí kontakt
chyběl. I ona měla zakázanou činnost.
Zimo, zimo, táhni pryč…tato slova se týkají malé
slavnosti, kterou bude vítání jara. Ale o té
napíšeme až příště .
Krásné jarní dny přejí děti a paní učitelky MŠ

První dětské masopustní veselí 2022
V mnohých vesnicích směrem na Vsetín či Zlín je odjakživa oblíbený masopustní nebo také fašankový
průvod plný tance, smíchu, různých masek, hodování a zábavy. Pátrali jsme mezi místními pamětníky a
zjistili, že se Bratřejovu tato tradice vyhnula. Proto jsme se rozhodli ji uspořádat poprvé i u nás, a tak trochu
po svém… pro děti.
V pátek 25. února odpoledne jsme se s dětmi sešli před obecním
úřadem. Každý mohl mít masku podle libosti. Dopředu jsme si
vyrobili zvířátkové škrabošky ve výtvarném kroužku, který probíhá
ve středu na faře. Bývá zde i kroužek angličtiny, proto jsme naše
fašankové veselí začali „palačinkovými závody“, což je anglická
masopustní tradice. Říká se, že hospodyňka, která připravovala
masopustní pokrm, nechtěla připálit své jídlo, když musela
odběhnout od plotny, proto utíkala s palačinkami v ruce - a ještě je
přitom obracela. Naše děti neutíkaly přímo s palačinkami, ale
s pánvičkou a bonbónem, který si po soutěži snědly.
Dále následovalo focení všech masek před obecním úřadem a
předání klíčů od Bratřejova panem starostou. Protože nemohl
dorazit osobně, vypůjčili jsme si alespoň jeho obličej a s velmi
podařenou maskou jsme ho při tomto ceremoniálu zastoupili.
Děti se pak vydaly na masopustní průvod obcí. Dostaly různé
nástroje – basu, ozembuch, píšťalky, pokličky a konečně měly
příležitost se hlasitě projevit, zpívaly, tancovaly a náramně si to
užívaly. Naučily se i oblíbený tanec – polku, posbíraly pomyslné
koblížky (míčky), které utekly paní hospodyňce z kuchyně.
Když průvod dorazil na faru do dvora, nastalo vyvrcholení masopustu.
Všichni oplakali a pochovali basu. Pro některé se to může zdát smutná
záležitost, ale děti předvedly fantastický „nucený pláč“ a pobavily tak sebe
i rodiče. Basa byla pochována do písku a každý přítomný měl možnost
zasypat ji jednou lopatkou písku. Doplakáno jest. Po práci přišla legrace a
hodování.
Pro děti byl na faře připraven program - spoustu her a občerstvení
v podobě křupavých toustů, pro rodiče také káva, nechybělo ani skoro 200
nasmažených masopustních koblížků, které moc chutnaly dětem i rodičům.
Děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou akce i všem zúčastněným, že si
přišli užít netradičně - tradiční atmosféru tohoto dávného zvyku.
Příští rok se budeme těšit, že se opět potkáme na bratřejovském
dětském masopustním veselí.
Lucie Vaculková
Velikonoční zastavení
ČCE Pozděchov
PozděchovBratře
Jsou
jov tu opět, svátky jara, svátky duchovní. Je v nich skryto veliké tajemství života, za který někdo zaplatil
životem. Kdysi dávno v malé zemi, syn tesaře, jmenoval se Ježíš. Od jeho příběhu se odvíjí naše slavení
velikonoc. I k nám Ježíš přichází, aby nám připomínal, že se obětoval. Pro mne, pro tebe, pro nás, pro
všechny lidi na zemi.
Je fakt, že věci, které za něco stojí, také něco stojí. Ježíš a mnozí jiní to pochopili, vydali svá svědectví v
oběti nejvyšší. Ježíšova přišla v důsledku nespravedlivého procesu, stal se obětí zvůle druhých. I dnes
vidíme, několik málo stovek kilometrů od naší země, na východě, že lidská oběť a utrpení je součástí naší
moderní kultury. Musíme s ní žít, sdílet lidskou bolest. Pláč nevinných žen a dětí. Odpovídáme na ni
pomocí. Je to odpověď správná a je pro nás koneckonců i pomocí. Vede k hodnotám, za které stojí něco
podstatného přinést.
Odkazuje nás k Velikonocím. Ony ukazují cestu ze smrti, ze všeho zlého. Ježíšův příběh se třetí den, v neděli
ráno, v neděli velikonoční proměnil v život. V život, který se stal symbolem a světlem našeho lidského

putování světem. Jde o život, který nelze pominout, protože trvá. Trvá v očích prozřetelnosti, trvá v naší
paměti, trvá v paměti těch, kteří přicházejí po nás. Je v něm to, co Velikonoce přinesly, oběť, ale i život, smrt
i vzkříšení, lásku a naději. A proto stojí za to Velikonoce slavit. Dnes, s ohledem na situaci kolem nás, snad
ještě s větším zaujetím než kdy jindy.
Ať jsou vám letošní Velikonoce oporou.
Zapsal Miloš Vavrečka, evangelický farář
Velikonoční obřady
v evangelickém kostele v Pozděchově
na Velký pátek 15.4.22 bohoslužby v 8:45 na faře s vysluhováním svaté Večeře Páně
v neděli 17.4.22 bohoslužby v 8:45 hodin v kostele, rovněž s vysluhováním svaté Večeře Páně
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově
Zelený čtvrtek: 17.30 hod.
Velký pátek:
17.30 hod.
Bílá sobota:
20.00 hod.
Neděle:
10.30 hod.
Veselé velikonoce přeje starosta obce a obecní zastupitelstvo
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