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Zdarma

Září, září
na léto jde stáří,
zlaté slunce září,
malátně a s únavou.

Švestky se modrají,
jablka sládnou,
září jde po kraji,
rybníky chladnou.

Žáci, žáci
ve slohové práci
píšou, jak nám ptáci
mizí nad hlavou

Obal se pavoučku,
hedvábnou nití,
ulétni podzimu,
nebo tě chytí.

Přejeme všem spoluobčanům krásné podzimní dny

Z jednání zatupitelstva
obce
v obdobízastupitelstva
červenec-září
2022
SCHVÁLILO:
- investiční záměr s názvem „Novostavba mateřské
školy Bratřejov“
- rozpočtové opatření č.2/2022
- firmu Endeklima CZ s.r.o. Halenkov k realizaci
rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni KD
Bratřejov za nabídkovou cenu 456 360,-Kč
- firmu Ševčík-stavební činnost, Prlov k realizaci
zednických prací v kuchyni KD Bratřejov
- firmu Roman Holík Vsetín k rekonstrukci
elektroinstalace v kuchyni KD za nabídkovou cenu
505 042,34 Kč bez DPH
- úpravu cen stravného v průměru o 5,- Kč a
poplatku za družinu ZŠ Bratřejov z 50,-Kč na 100,Kč, poplatek za MŠ z 300,-Kč na 400,-Kč
- přípravu projektu k energetickým úsporám
obecních budov a budovy ZŠ Bratřejov
- finanční příspěvek pro ŘKF Bratřejov na opravu
kamenné farní zdi u kostela sv. Cyrila a Metoděje v
Bratřejově ve výši 50 000,- Kč
- výstavbu nového RD na p.č.2195/6 a 2194/1, dále
vrtanou studni na p.č. 2194/1, splaškovou a
dešťovou kanalizaci s ČOV na p.č. 2195/6, 2194/1,
2193/3. přípojku el. na p.č.2193/3, a přístup k
pozemku po stávající a nové zpevněné ploše
p.č.2193/1 a 2195/2.
- doplnění značek dej přednost v jízdě a hlavní
silnice na MK Chrámečné, křižovatka u střelnice
- firmu Lubomír Kocfelda, Lukov k výkonu funkce
Technický dozor investora při realizaci akce
,,Rekonstrukce LC Klášťovská" za nabídkovou
cenu 80 000,-Kč bez DPH
- smlouvu se Sdružení měst a obcí východní
Moravy, Zlín na akci ,,Elektronická a efektivní
komunikace obcí v regionu Východní Moravy“
- dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR SZFI ČR na projekt ,,Rekonstrukce
LC Klášťovská
- průjezd moto veteránů přes KÚ Bratřejov, při
pořádání motocyklového závodu ,, ve stopě Zlínské
šestidenní" 17.9.2022
- inventarizační plán2022 dle předloženého soupisu
- rozpočtové opatření č.3/2022
- čtyři žádosti o příspěvek na ekologické vytápění v
RD na Chrámečném a příspěvek z fondu bydlení
obce Bratřejov 4 x 30 000Kč
- podání žádosti o dotace z OPŽP prostřednictvím
mikroregionu Vizovicko a vyhrazení finančních
prostředku na spoluúčast této akce z rozpočtu obce
- příkazní smlouvu na veřejnou zakázku
„Projektová dokumentace - oprava MK ulice k
hasičské zbrojnici “ pro Mgr. Miroslavu Pilařovou
a oslovení nejméně tří firem

- podání žádosti o dotace na lesní techniku (lesní
kolový traktor)
- příkazní smlouvu na veřejnou zakázku „
Projektová dokumentace - nový chodník kolem
I/49 Bratřejov Chrámečné “ pro Mgr. Miroslavu
Pilařovou a oslovení nejméně tří firem.
VZALO NA VĚDOMÍ
- zprávu finančního a kontrolního výboru
- informaci starosty obce o dotacích na
rekonstrukci sálu a klubovny KD
- informaci o pořádání cyklistického závodu II.
Ročník Bratřejovské kotáry
- informaci starosty obce o pořádání pouti
- informaci k možnostem výstavby ,,Doplnění
chodníku kolem 1/49 Chrámečné"
- informaci starosty obce o žádosti o změnu
územního plánu obce Bratřejov
- projednání veřejného záměru výstavba nové
mateřské školky na zasedání zastupitelstva a
připomínky k výstavbě nové MŠ
- závěrečný účet mikroregionu Vizovicko
- informaci o konání setkání seniorů dne 24.9.2022
- informaci o konání komunálních voleb 2022
- zprávu o uplatnění zásad územního plánu
rozvoje Zlínského kraje
NESCHVÁLILO koridor el.vedení 400kw
Otrokovice Ladce a namítá: z návrhu na str. 6
vyplývá, že Územní studie prověření elektrického
vedení VVN 400kV Otrokovice – Vizovice –
Střelná – hranice ČR/SR byla pořízena dne
04.02.2022, vložena do evidence územně plánovací
činnosti a byla schválena možnost jejího využití. S
výše jmenovanou územní studí nesouhlasíme (viz
výpis z usnesení zastupitelstva obce v příloze) a
požadujeme, aby byla vypuštěna z evidence
územně plánovací činnosti. Územní studie nebyla
řádně projednána s naší obcí, jelikož nám nebyly
poskytnuty stěžejní podklady projednávané s
krajským úřadem, obdrželi jsme jen informační
letáček a zákres koridoru do územního plánu.
Projektant (Ateliér Cihlář-Svoboda, s.r.o.) tedy
postupoval v rozporu s návrhem zadání,
NESCHVÁLILO pronájem části pozemku 2488/4
v místní části Bratřejov Chrámečné. Důvodem je
neexistující doklad o výskytu studní na tomto
pozemku
ODLOŽILO doplnění herních prvků na dětské
hřiště Bratřejov Chrámečné a uložilo starostovi
obce oslovením firmy a vytvořily studii doplnění
herních prvků
- schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě a
smlouvu o budoucí nájemné smlouvě mezi obcí
Bratřejov a Povodím Moravy a pověřilo starostu
obce ke kontrole podkladů této smlouvy.

Co se děje v obci

V letních měsících proběhla rekonstrukce kuchyně v KD. Vyměnily se kompletně
elektrorozvody, vzduchotechnika a provedly se zednické práce. Nové obklady, dlažby, odpady, rozvody
vody atd. Celá rekonstrukce vyšla na jeden milion korun, který byl zaplacen z rozpočtu obce. Provedla se
výstavba přístřešku ve sběrném dvoře za kulturním domem. Vznikly kryté prostory pro obecní stroje na
údržbu a skladové prostory, pro vše potřebné. Akce stála sto padesát tisíc a byla taktéž pokryta z obecního
rozpočtu. Dále se vybavilo posezení před hospodou novými lavicemi a stoly a zkulturnil se tento prostor
výsadbou. Podzimem začal čas k podávání žádostí o dotace na příští rok. První a momentálně prioritní je
žádost o výstavbu nové MŠ Bratřejov. Již jsme podali na MMR (brownfieldy), kde je velká alokace, ale
dotace jsou jen 50% a 40% možnost získat výhodný úvěr z ČNB. Druhá žádost je přes Integrovaný
regionální operační program, kde máme velkou šanci získat 90% dotace a je uznatelné skoro všechno. Jsme
tabulkově zařazeni do územní, které nutně potřebuje výstavbu školských zařízení. Další bude žádost o dotace
na výstavbu chodníků k evangelickému hřbitovu. Stavební povolení již máme. Chystáme žádost na Unii
sportu k možnostem výstavby kontejnerového systému, sociálního zařízení a skladových prostor v areálu
hřiště, kde také máme stavbu povolenu. Vypsaný je znovu dotační program k získání strojů v lesnictví, kde
jsme již v minulých létech žádali o lesní traktor, tak to zkusíme znovu i letos. Samozřejmě opětovně
požádáme o dotace na rekonstrukce sálu KD a výstavbu bytů nad hospodou. Máme v šuplíku i výstavbu
nové hasičské zbrojnice a sociální byty nad šatnami na hřišti. Tyto akce můžeme realizovat jedině
s přispěním dotačních prostředků. V letošním roce se do konce října, musí dokončit parčík pod kostelem, na
který jsme dostali dotace ze Zlínského kraje za což velmi děkujeme. Další dotací ze Zlínského kraje je
finanční výpomoc na zastřešení zbylých hnízd odpadového hospodářství v obci, ve stejném stylu jako u
obecního úřadu. K závěru se blíží rekonstrukce cesty ke Klášťovu. Budují se propustky a naváží kamenivo.
Dokončuje se projektová dokumentace na chodník kolem I/49 směr Vizovice. Ve výběrovém řízení budeme
soutěžit zhotovitele projektové dokumentace na chodník ,,Bratřejov Chrámečné“ od autobusové zastávky
směr Vizovice a také rekonstrukci cesty k nové hasičské zbrojnici nad hokejovým hřištěm. Zadali jsme
žádost na vizualizace doplnění herních prvků na dětské hřiště Chrámečné. Věřme, že stát bude nadále
pamatovat na rozvoj obcí a měst a státní rozpočet pustí finance do programů rozvoje venkova.
Richard Zicha starosta obce
Komunální volby 2022
Předem bych chtěl poděkovat všem, kdo k volbám přišli a zvolili nové zastupitelstvo obce. Zúčastnilo se
skoro 66 % voličů z obce, což je velmi dobré s porovnáním s obcemi v okolí. Věřím, že noví zastupitelé,
budou pracovat pro blaho obce obětavě a s rozumem. Rád bych při této příležitosti moc poděkoval těm, kteří
v zastupitelstvu pracovali minulé čtyři roky a je za nimi vidět práce na zrealizovaných akcích jak stavebních,
zábavných, sportovních či kulturních. Ještě jednou velké díky. Myslím, že není třeba konkrétně jmenovat, co
se za tuto dobu v obci udělalo.
Občané si v komunálních volbách vybírali z pěti kandidátních listin a z 41kandidátu.
Pro volební období 2022-2026 bylo voleno devítičlenné zastupitelstvo.
Z vašich hlasů byli zvoleni:
NEZÁVISLÍ pro Bratřejov
Richard Zicha
331 hlasů
Vítězslav Polčák
269 hlasů
Petr Zahradníček
236 hlasů
Marian Petrů
225 hlasů
Ing. Jarmila Lišková
182 hlasů
Martin Chromčák
163 hlasů

KDU-ČSL
Stanislav Válek
121 hlasů
Marie Poláchová
90 hlasů

Nestraníci
Ing. Jan Kalenda
75 hlasů

členky volební komise

Na ustanovujícím zasedání zastupitelstva 14.10.2022 v 17hodin, na sále KD, budou zvoleni starosta,
místostarosta a členové finančního, kontrolního a kulturního výboru.
Jste všichni srdečně zváni.
Richard Zicha starosta obce
Kultura v obci
Přes léto se kulturně nic moc nedělo, až na konci prázdnin za krásného letního počasí proběhl opět pod
vedením Jany Adamusové dětský pohádkový les. Děti plnily úkoly u draka, čarodějnice, Křemílka
s Vochomůrkou, červené Karkulky, berušky, vodníka a dalších pohádkových hrdinů. Pak na všechny čekal
na fotbalovém hřišti skákací hrad. Akce se zúčastnilo dětí jako máku a všichni si to užili. Na Chrámečném
se uskutečnilo 3.9. krásné rodinné odpoledne s procházkou soutěžní stezkou, barevnou show a spoustou
zábavy. 24. září proběhlo podzimní setkání důchodců a seniorů na sále KD. K tanci i poslechu, dle přání
přítomných, pouštěl hudbu Petr Polanský a myslím, že se všichni pobavili, zatančili a zazpívali.
8.října se budeme společně trochu bát na Bobříkovi odvahy, který se uskuteční na fotbalovém hřišti v sobotu
od 18.00 hod. Opět bude přichystán okruh se spoustou zastavení, kde se můžeme společně bát. Občerstvení
je zajištěno.
18.11. připravujeme tvůrčí dílny - výrobu adventních věnců, 19.11. proběhne VI. Bratřejovský jarmark
s rozsvěcováním vánočního stromu, 2.12. následuje Mikulášská besídka a 18.12. Vánoční koncerty. Letos
budou účinkující v kostele i na sále. V kostele vystoupí od tří hodin ZŠ Bratřejov, sólisté a farní sbor. Pak se
přesuneme do sálu KD na malé občerstvení a vystoupení skupiny Dareband se svým Vánočním koncertem.
Poslední, spíše sportovní akcí v obci, bude 23.12. tradiční předvánoční turnaj ve stolním tenise v sále
kulturního domu. Doufejme, že doba kovidová je za námi a všechny akce proběhnou bez omezení.
Richard Zicha starosta obce

Rodinné odpoledne na Chrámečném

Setkání seniorů

ZŠ a MŠ Bratřejov
Tak nám pomalu utekl první měsíc nového školního roku. 1. září jsme ve školní jídelně přivítali 8 nových
prvňáčků včetně ukrajinské holčičky, která se spolu s našimi dětmi bude učit česky. Na své první pracovní
místo nastoupila absolventka vysoké školy Mgr. Nikola Maceková, která nahradila paní učitelku Mgr. Janu
Kubicovou. Nová paní učitelka se seznamuje nejen s novými dětmi, ale také s životem celé školy. Držíme jí
všichni palce, aby vše zvládla. Očekáváme pomoc také od rodičů, protože se jedná o jejich děti a měli by mít
zájem na tom, aby vše fungovalo – tedy nejen práce ve škole, ale také každodenní domácí příprava.

Už 12. září k nám zavítala lektorka se záchranářským psem. Ukázala dětem práci psa a také s nimi prošla
různé situace, do kterých by se mohli dostat a jak se v nich mají správně zachovat.

23. září v pátek pro nás členové SDH Bratřejov
připravil dopolední program, který se sestával
z ukázky hasičské techniky a práce hasičů. Mladí
hasiči také pro děti připravili různé soutěže a jejich
výkony odměnili sladkostmi. Chtěla bych jim všem
poděkovat za jejich ochotu a čas.

V pondělí 3. října nás čeká program ECOBUSU, kde děti během dopoledne projdou programy zaměřenými
na environmentální výchovu. Ve čtvrtek 6. října nás čeká program zaměřený na čtenářskou gramotnost –
spolupráce se spisovatelem Janem Svitákem.
A tak se pomalu, ale jistě začínáme blížit ke konci kalendářního roku a k Vánocům. Přeji všem krásné „babí“
léto a barevný podzim.
Mgr. Jindřiška Králová
Klub důchodců a spolek In Liberi
Milí spoluobčané, všechny vás zdravím a ráda bych vás informovala o naší práci.
Pravidelné schůzky Klubu důchodců každou první (nyní) středu v měsíci jsou už samozřejmostí. I když jsou
tyto schůzky hojně navštěvovány, stále chci pozvat i vás ostatní, kteří ještě nechodíte. Pokud nevíte, co od
schůzek máte čekat, je to prosté. Vaše účast vás k ničemu nezavazuje. Přijdete, dáte si kávu či čaj, já vám
všem řeknu co se děje v obci na základě informací ze zastupitelstva. Většinou se zastaví i starosta obce,
řekne a zodpoví vám, co vás zajímá a vy mu můžete říct své názory k chodu obce. Schůzky jsou však hlavně
o tom, že se sejdete, povykládáte, prostě strávíte pěkný večer se známými. Takže, pokud máte chuť se
zastavit i vy, kteří jste mezi nás ještě nikdy nezašli, nestyďte se a dojděte.
Další schůzka bude ve středu 5.10. v 18.00 hodin na klubovně KD.
Klub důchodců nyní nic nepřipravuje. Ale OÚ pro všechny naše důchodce připravil v sobotu 24.9. v
16.00hodin - Podzimní setkání na sále KD.
Spolek IN LIBERI připravil na konci prázdnin v sobotu 27.8. již tradiční Pohádkový les pro děti a rodiče.
Akce se nám vydařila, počasí vyšlo a já doufám, že jste se dobře bavili. Určitě vám přišel vhod již tradiční
stánek s občerstvením. Děti se vyřádily ve skákacím hradě, který zajistil Obecní úřad. Na pohádkové trase,
která byla letos o trošku delší, jste se určitě nenudili. Potkali jste spoustu pohádkových postaviček Červenou Karkulku, Křemílka a Vochomůrku, Ferdu s Beruškou, Čarodějnici, Princeznu s drakem, Vodnici,
Mášu a medvěda. A já samozřejmě VŠEM MOC děkuji za pomoc. Děcka fakt díky.

Nyní nás ještě čeká v sobotu 8.10. od 18.00hodin BOBŘÍK ODVAHY. Letos poprvé jinak.
Nebudeme čekat na tmu, ale protože je v obci čím dál více malých dětí, které by se za tmy mohly bát, tak jim
letos umožníme projít si trasu před setměním, klidně i s rodiči. No a ty starší děti si trasu projdou jako
tradičně za tmy. Já a strašidýlka se na vás už těšíme. Všechny odvážné děti dostanou malou odměnu. Také
bude připraveno občerstvení nejen pro děti, ale i dospělé.
No a to je asi tak vše, Všem přeji zdraví a snad ještě i pěkné babí léto.
Za spolek In Liberi a Klub důchodců - Jana Adamusová
Tj Sokol Bratřejov
Fotbalová sezona byla zahájena v srpnu. Nyní máme za sebou sedm zápasů, kdy se nám docela daří, pětkrát
jsme získali plný počet bodů, jednou jsme prohráli a jednou jsme se nesešli a prohráli kontumačně. Zatím
držíme skvělé třetí místo tabulky. Problémy jsou již se zraněnými a celkově s málo hráči, to však mají
všechny týmy. Pokud se podaří udržet kádr, budeme snad mít aspoň dva odchovance, kteří hrají za dorost
v okolí. Již jsme je obsadili do zápasů a všichni určitě viděli, že budou velkým přínosem do našich řad.
Druhým týmem reprezentující naši obec je Starší přípravka.

Hrajeme OP St. přípravek Vsetínského
okresu. Zatím se nám daří střídavě, máme za
sebou tři vítězství a dvě prohry. Nádherné
bylo vítězství proti FC. Vsetín Kde naši
vyhráli 20:8. Máme zápasy s nejsilnějšími
mužstvy, takže se dá předpokládat, že budeme
sbírat body. Zatím jsme taktéž jako muži na
třetím místě. Účastnili jsme se silně
obsazeného turnaje přípravek v Jarcové, kde
jsme změřili síly s profi týmy např. Rožnov,
Hodonín, Val. Meziříčí atd., kde naši uhráli
sice jenom jednu remízu, omluvou je, že jsme
byli nejmladší tým, ostatní týmy byly všechny v jednom
ročníku. Pro naši přípravku super zážitek a věřím, že je to
posune fotbalově zase o kus dál. Je třeba myslet do budoucna,
na tréninky začalo chodit spousta malých hráčů, což nás
samozřejmě těší. Kdo by chtěl, přidat se k našim nejmenším,
neváhejte a v úterý a čtvrtek od půl páté každý týden přijďte na
fotbalové hřiště. Také hledáme trenéry k vedení těch
nejmenších. Pokud bude dobré počasí, budou stále na spodním
hřišti. Jinak na multifunkčním za KD a v zimě budeme jezdit
do tělocvičny v Pozděchově.
Zápasy mužů
Neděle 9. 10. 2022 15:00
Neděle 16. 10. 2022 14:30
Neděle 23. 10. 2022 14:00
Neděle 30. 10. 2022 14:00

Bratřejov – Petrůvka
Rokytnice – Bratřejov
Bratřejov - Nedašova Lhota
Rudimov - Bratřejov

Zápasy st.přípravka
Úterý 4. 10. 2022 17:00
Čtvrtek 6. 10. 2022 17:00
Sobota 15. 10. 2022 10:00
Čtvrtek 20. 10. 2022 17:00
Neděle 30. 10. 2022 10:00

Bratřejov-Zděchov
Bratřejov - Francova Lhota
Halenkov – Bratřejov
Bratřejov – Liptál
Lačnov – Bratřejov

Tabulka muži
Družstvo

Rk.

Záp.

+

0

Skóre

-

Body

1

Lačnov

6

5

1

0

24:11

16

2

Nedašova Lhota

6

4

1

1

11:9

13

3

Bratřejov

6

4

0

2

16:14

12

4

Pozlovice

6

3

0

3

21:17

9

5

Bohuslavice n/Vl.

6

2

3

1

9:7

9

6

Rokytnice

6

2

2

2

11:13

8

7

Rudimov

5

2

1

2

15:9

7

8

Petrůvka

6

2

1

3

7:7

7

9

Drnovice

6

2

0

4

15:17

6

10

Biskupice

6

2

0

4

14:21

6

11

Březůvky

5

1

1

3

14:17

4

12

Šanov

6

0

2

4

8:23

2

Richard Zicha st

Sezona se pomalu blíží ke konci, a tak bych vám ráda shrnula, jak se nám tento rok
dařilo. Soutěží jsme objely pouze dvanáct, protože jsme skoro celé prázdniny neměly
stabilní sestavu. I tak se nám ale podařilo získat hezká umístění.
24.července jsme se zúčastnily pohárové soutěže v Leskovci a s časem 19:57 jsme vybojovaly 1.místo.
28.srpna se nám na Valašské hasičské lize v Lešné u Vsetína podařilo zaútočit s časem LP-19:65 PP-19:82 a
umístily jsme se na krásnem třetím místě. 8.10 máme v plánu ještě jet na pohárovou soutěž do Podhradní
Lhoty a 19.11 na poslední soutěž této sezony do Pohořelic.
SDH Bratřejov

Naši kluci se letos rozhodli objet skoro všechny závody řazené do Zlínské ligy požárního sportu (ZLPS) a
celkově se umístili na velmi pěkném, 7.místě. Mezi jejich nejlepší výsledky patří 6.místo na ZLPS
v Brumově za čas 16:34 (na 2B), 5.místo na ZLPS V Pohořelicích za čas 22:12 (3B) a 6.místo za čas 19:19
(3B) na ZLPS ve Vrběticích. Kluci mají v plánu se příští rok zase zúčastnit ZLPS a vylepšit si tak letošní
umístění. My se budeme snažit přes zimu pořádně trénovat a příští rok máme v plánu objet také celou ZLPS
a možná ještě některé další ligy, ale naším cílem je především udržet stabilní sestavu.
Na závěr bychom chtěly moc poděkovat Jindrovi Šrubařovi, Víťovi Šrubařovi a Cyrdovi Strakovi, kteří nás
vždy ochotně dovezou na závody. Budeme se na vás těšit v příští sezoně.
Za SDH Bratřejov Kristýna Tomšová
Bratřejovské Kotáry
Sobota 13. srpna se v naší obci nesla ve sportovním duchu. Konal se zde II. ročník závodu horských kol
Bratřejovské kotáry, letos nově zařazený do seriálu Force Valaškokarpatská cyklotour, kdy se během sezóny
jede celkem sedm závodů, další například v Brumově-Bylnici, ve Valašských Kloboukách nebo na Ploštině.
Vydařené počasí a ohlasy z loňského ročníku letos přilákaly téměř 170 závodníků všech věkových kategorií.
Dopoledne bylo věnováno dětem, ty nejmenší závodily na odrážedlech, větší na kolech. Povzbuzovány
rodiči nebo i prarodiči si všechny děti dojely do cíle pro perníkové medaile. V poledne pak proběhlo
slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých dětských kategorií ve věku 2 – 14 let. Děti si odnesly poháry,
diplomy, drobné ceny a pro všechny bylo přichystáno občerstvení.
V tu dobu už se uzavírala registrace jezdců v kategorii juniorů (15 – 17 let) a dospělých, abychom v 13 hodin
mohli odstartovat hlavní závod dlouhý 28 km. Trasa s převýšením 750 m vedla přes Chrámečné, na začátku
Vizovic se stočila vlevo na Dubovsko a pak už Vizovickými vrchy přes Klášťov, Trubiska, Pozděchov,
vrchol Tanečnici nad Ublem zpět do cíle, který byl v Bratřejově u kulturního domu.
Skladba jezdců byla pestrá. Přes profesionály, kteří obsadili přední pozice, po místní hobby jezdce, kteří si
přijeli užít příjemné odpoledne v duchu motta „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“, což bylo vlastně i
původním záměrem hlavního organizátora celé akce Petra Zahradníčka.
První v cíli se s časem 1:06:45 objevil vsetínský jezdec Ondřej Fukala, který obhájil své vítězství z loňska.
V kategorii žen zvítězila s časem 1:29:29 Silvie Zvonková z Valašských Klobouk. Silvie je jedna
z nejlepších běžeckých vytrvalkyň ve Zlínském kraji. Na kolo sedla po čtyřleté pauze a náš závod si velice
pochvalovala. Juniory vyhrál s časem 1:16:45 Daniel Martínek rovněž z Klobouk.

Celý program vyvrcholil vyhlášením vítězů a předáním cen. Protože Bratřejovské kotáry pořádáme
především pro místní, nemohli jsme si odpustit vyhlásit vítěze kategorie „Bratřejovský MTB král“, tedy

prvního Bratřejovjana v cíli. Tím se letos stal Dušan Kopečný s časem 1:32:52. Kromě poháru obdržel také
putovní cenu v podobě starého retro kola. Druhým rodákem v cíli byl Tomáš Konečný následovaný Radkem
Hajdou. Všem vítězům ještě jednou gratulujeme!

Zároveň chceme poděkovat všem zúčastněným dobrovolníkům, kteří se rozhodli přiložit ruku k dílu.
Opomenout také nemůžeme Obec Bratřejov, Řeznictví H+H s.r.o., MP Krásno, a.s., SHOCart, spol. s r. o. a
Force Bike Components, kteří nás podpořili finančně nebo sponzorskými dary. Děkujeme!
Závěrem vás chci pozvat na další již III. ročník našeho závodu Bratřejovské kotáry, který se uskuteční
v sobotu 12.8.2023. Přijďte si opět užít rodinnou atmosféru dětských závodů, porovnat síly, načerpat cyklo
zkušenosti, udělat něco pro své zdraví, potkat se s přáteli a užít si krásu našich valašských kotárů!
Jarmila Lišková
Den otců se ve světě traduje už několik desítek let. U nás v Bratřejově jsme tuto oslavu
tatínků uspořádali prvně a věřím, že v tom budeme pokračovat.
Akce se konala v pátek 24. června odpoledne, a protože jsme chtěli zvolit rodinné prostředí a velký prostor
na „vyřádění dětí“, skvěle přišel vhod dvůr fary a její zahrada. I přesto, že v té době byla spousta dětí
nemocných, sešla se povětšinou společnost rodinná, která si toto odpoledne přišla užít.
Program sliboval příjemně strávený čas nejen pro tatínky a dědečky, ale především pro jejich ratolesti.
Maminky však také nezůstaly stranou. K zábavným úkolům
pro děti patřila opičí dráha pro „MINI SPARŤANY“, kteří
museli v co nejkratším čase zdolat slaměné a paletové
překážky stavěné za sebou, běžet mezi pneumatikami a
podlézt natažené pásky. Také se všichni mohli svézt na
povozu dětmi oblíbené Oriny. V programu vystoupila i
mladá kouzelnice z Vizovic, jejíž neuvěřitelné kousky
ohromily nejen děti, ale nad její dovedností doslova „zírali“
a žasli i dospělí. Následovala soutěž v pojídání melounu,
kdy se všechny děti sešly kolem stolu na pódiu, měly za úkol
v co nejkratším čase sníst svůj plátek melounu a tři
nejrychlejší dostaly odměnu. Na pódiu pak melounovou
hostinu vystřídalo „hudební duo“ s kytarou a zpěvem, které
si připravilo vystoupení přímo pro tuto událost.
V průběhu odpoledne bylo možno občerstvit se výbornými
sladkostmi, které připravily klubíkové maminky. Děti si
pochutnávaly na cukrové vatě, mužská část návštěvníků zas
měla možnost dát si točené pivo, klobásu či špekáček.
Závěr programu patřil všem dětem, které běžely na zahradu
za faru, aby se navzájem „zkoulovaly“ oblíbenými
papírovými koulemi. Všichni společně jsme tak ukončili
skvělé
rodinně
laděné
odpoledne.
Lucie Vaculková
Den Otců

Šlehačková bitva – nezapomenutelný prázdninový zážitek
Také milujete šlehačku ve spreji? Tak to jste neměli
chybět na letošním letním pobytu na faře. Nejen že si
děti mohly pochutnat a olizovat ji, ale také mohly své
kamarády při velkolepé šlehačkové bitvě bílou
dobrotou ušpinit. Během chvilky bylo vystříkáno
skoro padesát sprejových šlehaček a na dětech to
bylo pěkně znát. Převážná většina dětí byla místních
bratřejovských, bylo fajn, že se před nástupem do
školy mohly společně každý den potkávat a zažít
spoustu legrace. Všichni fungovali jako tým,
nerozlišovali se podle věku, ale stmelili se a aktivně
se zapojovali do připravených her.
Holky-vedoucí se ujaly vedení programu. Kromě
bitev - jak už zmíněných šlehačkových, tak i s
papírovými koulemi, měly děti možnost postavit si
minihrad z kamenů a sádry. Kluci-vedoucí připravili lanovou dráhu mezi stromy, kterou si mohl každý
vyzkoušet. Menší děti zase velmi bavil nafukovací skákací hrad, který byl k dispozici každou „slunečnou“
volnou chvilku. Letos totiž opravdu dost pršelo a my jsme rádi využili velkou farní půdu, kde je krásný čistý
prostor, jako stvořený pro hry v nepříznivém počasí.
Jediný den, kdy bylo možné uskutečnit výšlap, se děti prošly až na Lhotska, kde jsme si pohráli na trochu
jiném dětském hřišti, než máme u nás v Bratřejově a na zpáteční cestě si opekli špekáčky.
Děti také zaujala hra, kdy měly balonky uvázané na zadku, snažily se obelstít vedoucí, kteří stáli v kruhu a
hlídali papírové koule. Když nebyli opatrní, vedoucí jim
balonek propíchli a tím byly děti vyřazeny ze hry.
Protože byl tento rok prázdninový pobyt inspirován pohádkou
„Princezna ztracená v čase“, plnily děti každý den určité
úkoly, za které dostaly svitek s kouzelným zaklínadlem. Na
závěr mohly soupeřit se zlou čarodějnicí o mocnou růži.
Nejstarší táborníci už pomáhali s průběhem her, byli
nápomocni menším dětem, aby si všichni užili nabitý,
zábavný a některé večery i tak trochu strašidelný program, na
který
budou
děti
jistě
dlouho
vzpomínat…
Lucie Vaculková

Pozvání na kulturní akci
Všichni jste srdečně zváni na netradiční kulturní zážitek dne 8.10.2022
v kulturním domě v Bratřejově.
Vystoupí známí televizní umělci z pořadu „Na stojáka“ a následovat
bude hudební večer s rockovými skupinami. Lístky lze zakoupit
v předprodeji také na obecním úřadě Bratřejov. Cena 290,-Kč.

Vítání občánků
Ve středu 1.června 2022 jsme přivítali naše nejmladší občánky. Rodičům, malým občánkům a hostům
zazpívaly děti z naší mateřské a základní školy.
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