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Zastupitelstvo obce
na 16. zasedání dne 27.1. SCHVÁLILO
- ceník zastupitelstva
věcných břemen
obce obce Bratřejov
- smlouvu o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene
umístění distribuční soustavy kabelového vedení VN
- akční plán na základě zápisu komise pro realizaci
strategického plánu
- změnu v akčním plánu obce a zásobníku plánovaných akcí
- podání žádosti o dotaci na MŠMT na akci ,,Výstavba šaten a sociálního zařízení k
multifunkčnímu hřišti“ a vyčlenění prostředků z rozpočtu obce na spolufinancování akce
- podání žádosti o dotaci z Podprogramu na podporu obnovy venkova vyhlášenou Zlínským
krajem na opravu KD Bratřejov - oprava, lakování parket, výměna dveří a zárubní a vyčlenění
prostředků na spolufinancování projektu včetně hodnotící komise
- svolání mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva
- konání prodejní výstavy umu a řemesel dne 26.3. 2016
- smlouvu o dílo k vypracování dokumentů k územnímu rozhodnutí s firmou Kaninga s.r.o.
- podání žádosti o dotaci na Úřad práce Zlín, týkající se vytvoření tří pracovních míst v rámci
projektu Veřejně prospěšné práce
- dodatek č.1 k nájemní smlouvě č.10/2010
- pachtovní smlouvu č. 1/2016, tak jak byla předložena, která nahrazuje smlouvu č.10/2010
- veřejnoprávní smlouvu na dotace poskytnuté Zlínským krajem na hospodaření v lesích
- smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě a to vodovodní přípojky
- měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi obce.
VZALO NA VĚDOMÍ
- informace o konání obecního plesu dne 13.2.2016, informaci starosty o kronikáři obce a
zprávu o hospodaření v našich lesích za rok 2015
Na mimořádném 17. zasedání zastupitelstvo
VZALO NA VĚDOMÍ zápis výběrové komise a
SCHVÁLILO firmu Truhlářství Miroslav Horák ml., Hřbitovní 699, 76315 Slušovice na opravu KD
v Bratřejově týkající se výměny dveří a zárubní, opravu parket a lakování.
24.2.2016 se konalo 18. zasedání zastupitelstva, které SCHVÁLILO
- finanční příspěvek ZO Českého svazu včelařů Vizovice
- zařazení území obce do územní působnosti Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko na
období 2014-2020
- vypracování vizualizace pro výstavbu hasičské zbrojnice a vypracování výškopisu a polohopisu
- adresu pro umístění sídla spolku TJ Sokol Bratřejov z.s.
- stanovisko obce Bratřejov k návrhu Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Zl. Kraje
- konání jarního setkání důchodců
VZALO NA VĚDOMÍ závěrečný účet mikroregionu Vizovicko, informaci starosty o obecním plese
NESCHVÁLILO připojení se k mezinárodní kampani,,Vlajka pro Tibet“,
ZVEŘEJNILO záměr prodeje části obecního pozemku p.č.168 zapsaný na KÚ Zlín na LV 10001

Obec a dotace
Obec v letošním roce podala žádosti o dotace na pět
akci. Jedná se o opravu kulturního domu, kde bychom chtěli vyměnit
všechny dveře a zárubně a opravit podlahu v sále, dále je požádáno o dotace pro přístavbu ke
kulturnímu domu sociální zařízení a šatny. Největší akcí je stavba opěrné zdi za šatnami na
spodním hřišti. Na zahradě základní a mateřské školy chceme vybudovat dětské hřiště určené
pro výuku a hry. Pro hasiče je požádáno na generální opravu hasičské Tatry. V plánu je ještě
oprava dalších šesti mostních objektů, na které však nebyl vypsán žádný dotační titul. Letos se
již pracuje na vytvoření projektu pro výstavbu kanalizace ulice k farmě a zadán je i projekt ke
stavebnímu povolení chodníků kolem I/49. Požádali jsme projektovou firmu k vytvoření
vizualizace přestavby pokojů v KD na byty pro seniory a startovací byty pro mladé rodiny. Ve fázi
zjištění proveditelnosti je také výstavba nové hasičské zbrojnice nad multifunkčním hřištěm.
Informace OÚ

Hospodářská činnost v obecním lese. V loňském roce došlo ke změně odborného lesního
hospodáře.Odborným lesním hospodářem v lesích Obce Bratřejov je pan Libor Mořkovský.
V roce 2015 doznalo hospodaření v lesích v majetku Obce Bratřejov několika zásadních změn.
Oproti dosavadnímu trendu, kdy byla veškerá činnost v lesích řešena dodavatelsky, si celou řadu
pěstebních činností začala provádět obec vlastními zaměstnanci. Zcela se změnil systém prodeje
dříví, kdy 85% dřevní hmoty bylo prodáno formu výběrového řízení. Těžební činnost byla v roce
2015 nejnižší za dobu platnosti současného desetiletého Lesního hospodářského plánu (LHP) a
to pouze 134 m³. Výše těžeb byla zvolena jen s ohledem na výši nákladů na pěstební činnost a
spojené režijní náklady. Práce v těžební činnosti byly provedeny dodavatelsky.
Lesní hospodářský plán (LHP), který se vytváří na deset let, určuje maximální výši těžeb na
majetku Obce Bratřejov v množství 8.300m³ za toto desetileté období. Rok 2015 byl osmým
rokem běhu tohoto desetiletého plánu a na jeho konci bylo vytěženo pouze asi 50% z celkového
množství přípustných těžeb.
Majetek nebyl v roce 2015 postižen žádnou výraznou kalamitou. Objevila se pouze drobná
kůrovcová kola, která byla neprodleně zpracována.
Pěstební činnost byla tedy v roce 2015 ve značné míře prováděna zaměstnanci obce, jen
část prací se provádělo dodavatelsky a podíleli se na nich i členové místního Mysliveckého
spolku. Zvýšená péče byla věnována vyvětvování mladých lesních porostů a čistotě lesa.
Těžba v roce 2015 byla celkem 134,02m2 , nátěr proti okusu 8380 ks-1,94 ha, zpřístupnění
porostu 2,0 ha, postřik buřeně 0,20 ha, vyvětvování 2,0 ha, stavba oplocenek 170 m, vyžínání
buřeně 6560 ks. 1,2 ha, postřik klikoroha 1150ks 0,6 ha, prořezávky 0,60 ha, úklid klestu 240m2,
přirozená obnova 0,03 ha, vylepšování 1375 ks - 0,30 ha, zalesňování 1150 Ks-0,26 ha, výdaje
celkově byly 181 470Kč a příjmy 303 538Kč. Zisk byl 122 068Kč.
Libor Mořkovský, OLH
Dne 11.3.2016 se konala valná hromada
singulární společnosti, která zvolila ze svého
středu nový výbor a dozorčí radu společnosti, tak dovolte, abych napsal něco málo o tom, zvláště
pro ty mladší, co vlastně singulární společnost znamená a jak vznikla. Nejedná se o historii naší
společnosti, ale o vývoj singulárního vlastnictví obecně.
SINGULÁRNÍ SPOLEČNOST BRATŘEJOV

Historie singulárního vlastnictví
Po vydání „Zákona o zrušení poddanství“ (7. září 1848), přenechávaly vrchnosti bývalým
poddaným za úplatu část panských lesů. Obhospodařovaly je společně lesní singulární
společnosti.
Proč „Singularisté“?

V latině slovo singuli znamená jednotlivce se týkající, singularis znamená jednotlivý,
ojedinělý. Přeneseně do češtiny můžeme říci, že to bylo sdružení jednotlivých sedláků a
domkařů, kteří vlastnili zemědělskou půdu a společné lesní pozemky. Les podle zákona se
nesměl dělit na malé parcely a musel být zachován vcelku. Proto vlastnictví lesů, které jsme
zdědili po našich předcích je v podílech, nikoliv ve výměře. Výměra je vedena pouze jako celek a
v dnešní době označována jako Lesy společenstevní. Společenstevní majetek je zbytkem a
historickým produktem původní rodové (dědičné) organizace vlastnictví k zemědělské půdě,
jmenovitě k lesům, pastvinám a výjimečně i k půdě ostatní. Celá staletí trvající přeměna
původního rodového vlastnictví nepostihla veškerou půdu, ale zejména lesy a pastviny zůstaly
nadále ve společném užívání vlastníků selských usedlostí té, které obce tzv. rustikalistů.
Toto kolektivní majetkové společenství přešlo do naší doby v různých formách:
• jako obecný statek, zrušený zákonem č . 421/1919Sb.;
• jako majetek singulární, na Slovensku urbární;
• jako majetek komposesorátní.
Lesy singulární = lesy společenstevní byly obhospodařovány společně singularisty a vznikly
dvěma způsoby:
První způsob: historický rodový majetek jako pozůstatek původní rodové organizace
vlastnictví zemědělské a lesní půdy – jde o historicko-právní vlastnickou kategorii lesů, kdy jejich
vlastnictví příslušelo společenstvu osob, v němž jednotliví vlastníci participovali určitým počtem
podílů .
Druhý způsob: vyvázáním služebností » Vyvinul se (na Moravě) podobně jako pozdější
obecní statek (v Čechách)» Majetek singularistů se odvozoval z ustanovení císařského patentu
č. 130/1853 ř. z. o vyvázání a výkupu služebností.
» Podle§31 tohoto zákona se měly lesy jako náhrada za oprávnění služebnosti odstupovat obcím
nebo „veškerenstvu oprávněných“ (singularistům), nikoliv však jednotlivým osobám»
Takto vzniklo na Moravě 188 singulárních majetků.
Singulární lesy byly zrušeny prováděním zákona č. 46/1948 Sb. o nové pozemkové
reformě. Současná legislativa navrácení těchto majetků neřeší. Na území ČR je jen malá
výměra singulárních lesů o celkové rozloze 16 336 ha (převážně na jihovýchodní Moravě). Na
Slovensku měl tento druh vlastnictví označení „ Lesy urbariátní“ (420 000 ha).
Po roce 1989 byly tyto majetky oprávněným osobám navráceny na podkladě zákona č.
229/1991.
Singulární podíl představoval a dosud představuje majetek, který se dědil, prodával a
daroval. Přechodem vlastnictví k podílu přecházely na nové vlastníky práva brát požitky (podíl z
vytěžené kulatiny, paliva a steliva), ale také povinnosti (vykonávat stejným dílem nutné práce v
lese). Dříve bylo při dědickém řízení zachováno pravidlo, že celý singulární podíl zůstával na
domovním čísle v obci. V současné době není toto pravidlo respektováno, neboť majetek
Singulární společnosti Bratřejov má již 172 vlastníků, z toho 63 vlastníků bydlících mimo obec, 5

žijících dokonce mimo území ČR. Pro úplnost je nutné uvést, že 9 vlastníků singulárního majetku
už nežije a doposud se o tento majetek nikdo nezajímá. Při převodech vlastnictví se
pravděpodobně často na singulární podíl zapomnělo – zřejmě chybou notářů a vklad či převod
tohoto majetku nebyl zapsán.
Singulární společnost Bratřejov vlastní celkem 296,17 ha ploch, což představuje téměř 25
% katastrální výměry celé obce. Z této výměry 282 ha tvoří lesní porosty, zbývající část tvoří
ostatní plochy a komunikace. Pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí na LV 71 a 447 v kú
Bratřejov u Vizovic a LV 232 v kú Lhotsko, na který se často při převodech zapomíná, a který
vznikl až na základě digitalizace kú Lhotsko. V současné době společnost hospodaří dle lesního
hospodářského plánu zpracovaného pro roky 2014-2023 a veškeré práce jsou zadávány odborné
lesní firmě.
Bohužel, jak ukázala účast na valné hromadě, většinu vlastníků tento majetek moc
nezajímá a vidí v něm spíše potíž či překážku při dědických řízeních a převodech. S tím ovšem
při dnešní legislativě nic nenaděláme, jelikož je to majetek v tzv. ideálním spoluvlastnictví, kde o
běžné správě společné věci rozhodují spoluvlastníci jako dosud nadpoloviční většinou hlasů,
nicméně právní účinky rozhodnutí se na další spoluvlastníky vztahují. Nadpoloviční většina (dle
velikosti podílů) podle NOZ platí již jen pro běžnou správu společné věci, o významných
záležitostech musí rozhodnout min. dvě třetiny a o zatížení či omezení věci na dobu delší jak
deset let dokonce musí rozhodnout všichni spoluvlastníci. Což je za stávajícího stavu nemožné.
Jen pro představu či porovnání rozsahu majetku singulární společnosti, obec jako taková
je majitel cca 50 ha lesních pozemků, které získala odkupem dle kupní smlouvy ze dne 1.5.1929
uzavřené mezi Gabrielou Draskovichovou a Mariannou Boos-Waldeckovou, majitelkami
velkostatku ve Vizovicích a obcí Bratřejov. Na základě této smlouvy Gabriela Draskovich a
Marianna Boos-Waldeck prodaly obci polesí a parcely v katastru obce Bratřejova, trať Klášťov za
úhrnnou kupní cenu per …..140.000.-Kč.
To by bylo něco málo z historie a současnosti vlastnictví lesů, které naši obec obklopují a
do kterých tak často rádi chodíme, ať už jen tak na procházku či na houby.
Ing. Jan Kalenda
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V LESÍCH SINGULÁRNÍ SPOLEČNOSTI BRATŘEJOV ZA
ROK 2015
1. Úvod:
Rok 2015 byl druhým rokem lesního hospodářského plánu zpracovaného ing. Pavlem
Viačkou pro roky 2014-2023. SS Bratřejov hospodaří celkem na cca 282 hektarech
lesních pozemků.
2. Těžební činnost:
Celkem bylo úmyslnou těžbou vytěženo 1326,39 m3. Z tohoto množství připadá na těžbu
v probírkách 809,57 m3, na těžbu v mýtních porostech za účelem uvolnění přirozeného
zmlazení 516,82 m3. Bohužel z důvodu extremního sucha a dalších faktorů došlo v měsíci
srpnu ke zvýšenému výskytu kůrovce. I přesto, že napadené dříví bylo vytěženo a
expedováno včas, tj. ihned po zjištění napadení, se výše kůrovcové těžby v průběhu
podzimu vyšplhala na 95,10 m3. Dále byly průběžně zpracovávány ostatní nahodilé těžby
( zlomy, vývraty), a to ve výši 52,51 m3. Celkem tedy bylo vytěženo v loňském roce 1474
m3 dřevní hmoty, což je těžba na úrovni 3,8% desetiletého LHP, t.j. 38% plnění ročního
plánu.

3. Pěstební činnost:
a) Obnova lesa- vzhledem k umístění těžeb v r. 2014 do probírkových porostů, popř.
mýtních výběrů ( prosvětlení v mýtních porostech za účelem podpory přirozeného
zmlazení) nedošlo ke vzniku holin a tím nebylo třeba provádět žádné zalesnění.
b) Ochrana kultur- celkem bylo vyžato 6,45 ha a natřeno proti okusu zvěří 6,73 ha
repelentním přípravkem CERVACOL
c) Ochrana lesa- byl instalován jeden feromonový lapač v rámci kontroly kůrovce
d) Prořezávky a výseky plev. dřevin- byly provedeny výseky na třech plochách o celkové
výměře 6,90 ha.
e) Ostatní- ve spolupráci s místním MS Bratřejov byly zlikvidovány staré, již nepotřebné
oplocenky. Dále v porostech, kde to bylo potřeba, byl uklizen klest. Úklid klestu se daří
ve většině uklízet v rámci samovýrob, čímž dochází ke snižování nákladů na pěstební
činnost
4. Ostatní činnosti:
V průběhu podzimních měsíců byla provedena manipulace na skládce u ,,Gusty“, a to ve
výši 252 m3
5. Dotace:
Bylo žádáno Zlínský kraj o dotaci ve výši 7 320 kč na přibližování dříví koňmi
6. Závěr:
Závěrem bych chtěl upozornit zejména na očekávanou kůrovcovou kalamitu v letošním
roce a s tím spojené problémy hlavně s odbytem a cenami dříví. Tento fakt se netýká
pouze našeho regionu, ale jedná se o problém celorepublikový, potažmo celé střední
Evropy. Jediné, co může v letošním roce alespoň částečně zbrzdit očekávaný vývoj, je
chladné a deštivé počasí a to především v jarních měsících. Z tohoto důvodu bude
potřeba zvýšené péče a kontroly smrkových porostů ve všech věkových třídách. Dále bych
chtěl podotknout, že vzhledem k věku a zdravotnímu stavu většiny dospělých bukových
porostů a při současném stylu hospodaření ( těžby na úrovni cca 1/3 LHP), je
neodvratitelný jejich postupný rozpad, a to dnes již nikoliv v řádu desítek let, ale v relativně
dohledné době.
Petr Jurásek
Místní poplatky
Připomínáme občanům jejich povinnost vyplývající z OZV o místních
poplatcích uhradit poplatek za svoz domovního odpadu (450,-Kč/osoba nebo objekt) a poplatek
za psa staršího tří měsíců, platí držitel psa (100,-Kč za prvního a za druhého a každého dalšího
psa téhož majitele150,-Kč). Od poplatku se osvobozují: a) občané samot na jednoho psa v RD
č.p. 270, 176, 166, 152, 130, 128, 116, 115, 114, 112, 108, 106, 74, 38, 20, 018, 273, 101, 134.
b) úleva se poskytuje občanům Chrámečného. Poplatek za prvního psa činí 60,-Kč.
Splatnost poplatků je do 30.dubna kalendářního roku.
Informace OÚ

SDH Bratřejov
V letošním roce budou naši hasiči provádět v termínu 14.4 až 16.4.2016 sběr elektrospotřebičů
(ledničky, pračky, počítače, rádia a jiná elektrozařízení). Svoz bude probíhat tyto dny
v odpoledních hodinách, prosím připravte odpady k příjezdovým cestám.

Sběr nebezpečného odpadu z domácností
Jako každoročně proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu z domácností, který je
organizován dvakrát ročně. V Bratřejově akce proběhne již v sobotu 23.4.2016 na křižovatce u
hlavní silnice I/49 v době od 11.05 – 11.45 hodin a u obecního úřadu od 12.35 -13.20 hodin.
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 starého železa
V týdnu od 25. do 29.4.2016 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.
Rozmístění velkoobjemových kontejnerů
V týdnu od 25. do 29.4.2016 budou postupně po celé obci rozmístěny velkoobjemové kontejnery
na odpad. Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů neodkládali větve stromů, železo a
nebezpečný odpad.
Tříděný odpad - jak na to?
Jak jistě všichni víme třídit odpad je pro civilizovaného občana, dá se říct, povinností. Málo kdo si
však uvědomí, čím víc budeme třídit, tím můžeme mít menší poplatky za komunální odpad.
Trochu vás do této problematiky zasvětím. Cena poplatku za komunální odpad se odvíjí z mnoha
faktorů. Hlavním je množství vyprodukovaného odpadu za rok na poplatníka. Dalším je množství
tříděného odpadu, za který obec dostane příspěvek, to znamená, že čím víc budeme třídit plasty,
sklo, elektro odpad, tetrapaky, železo, papír, tím méně dáme za každoroční poplatek
komunálního odpadu. Výpočet je jednoduchý. Od ceny kterou obec zaplatí za odvoz popelnic,
velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu se odečte cena, kterou nám zaplatí firma
EKO-KOM za třídění odpadu. Výsledná hodnota se vydělí počtem poplatníků a tak získáme
druhou část poplatku na jednoho poplatníka což činí 450,- Kč na rok. První část je stanovena
zákonem. Poplatek však můžeme mít nižší, stačí se zamyslet před vhozením odpadu do
popelnice, zda li nepatří do tříděného odpadu. Taky do velkoobjemových kontejnerů občané hází
všechno, i to co by tam nemělo být. Přesto, že v posledních letech obec obsazuje přední příčky
v třídění odpadu v soutěži o Keramickou popelnici máme stále rezervy.
Proto apeluji, na každého z nás, naučme se třídit a tím chránit přírodu pro nás a další generace.
Obec se snaží všemi dostupnými prostředky v tomto počínání občanům pomoci, pokusme se
pomoci i my.
Zicha Richard, starosta obce
Vánoční koncert Opět po roce, v čase vánočním, se uskutečnil v KD
vánoční koncert. Svým vystoupením nás kulturně obohatily děti z naší
základní školy, duo Agitáto, bratřejovský farní sbor a moderně zpracované koledy violončelovým
tělesem Foor rousis.
Kultura v obci

Turnaj ve stolním tenise
Poslední sportovní akcí v roce 23.12. uspořádanou TJ Sokol Bratřejov byl již tradiční, dobře
obsazený, turnaj ve stolním tenise, pod vedením Petra Chromčáka a Antonína Horčicy. Je vidět,
že tzv.pink ponk je ideálním zimním sportem, jelikož rok od roku se zvyšuje počet hráčů a
konkurence stoupá. Turnaje se zúčastnilo 42 hráčů všech věkových kategorií.

Košt slivovice 2016
V sobotu 9.ledna se konal v klubovně KD Bratřejov osmý ročník obecního koštu valašského
moku. Bylo dodáno 22 vzorků slivovice. Prvních pět vzorků se zúčastnilo 18.3. 2016 okrskového
kola v hospodě ,,U Zemské osy“ v Uble. Zde bylo klání o nejlepší destilát z okolních obcí
Jasenné, Ubla a Bratřejova. Za naši obec se účastnily vzorky od Miry Kalendy, Martina Slováka,
Filipa Čecha, Antonína Horčicy a Michala Kráčaly. Nevěřili byste, ale jsme zase nejlepší.
Z patnácti vzorků vyhrála slivovice Martina Slováka a čtvrtý se umístil Mirek Kalenda. Gratulace
za vzornou reprezentaci naší vísky.

Obecní ples Letošní obecní ples se nad míru vydařil. Hodně tomu napomohla nová hudba
v podání ,,Polančanky“. Vystoupení dívčí taneční skupiny bylo taky příjemné zpestření večera.
Výtěžek bude věnován na zakoupení vybavení KD. Děkujeme všem za účast, za poskytnutí
tomboly a těšíme se na setkání příští rok.

Maškarní Karneval Základní škola a Mateřská škola Bratřejov pořádaly dětský karneval, který
se uskutečnil 27.2.2016 v sále kulturního domu. Karneval je velmi oblíbený, a díky učitelkám
školy, školky i některým rodičům, má velmi vysokou úroveň, krásnou choreografii i kulisy připravili
rodiče pod vedením paní učitelky Hlavenkové. O plné bříška nás všech se staraly paní učitelky
s rodiči našich dětí a paní kuchařky Marcela Válková a Milena Sochorová. Poděkování patří
všem, kteří se připojili k organizaci této dlouholeté akce, pro naše nejmenší. Prostě ,,KDO SI
HRAJE NEZLOBÍ“.

Jarní setkání důchodců
Druhou sobotu v březnu pobesedovali naši senioři v sále KD s panem Mgr.Uherkem o sociální
problematice důchodců v naši republice. Po krátké rozmluvě vystoupil se svým programem
Valašský lidový gajdoš pan Soják z Neubuze, který předvedl jak se hraje na starobylý hudební
nástroj valašské gajdy a přihodil pár veselých příhod. Každý z přítomných dostal anketní lístek,
na kterém vyplnil, zda by měl v obci vzniknout klub důchodců. Všichni z přítomných s touto
myšlenkou souhlasili. A první akcí klubu bude 9.4.2016 zájezd do Valašského Meziříčí s
návštěvou muzea řeznictví a minipivovaru Holendr.
Již šestá výstava umu a řemesel
Dne 26.3.2016 v sobotu předvelikonoční, uspořádá kulturní komise obce Bratřejov již tradiční
,,Výstavu umu a řemesel.“ Nejen k vidění, ale i ke koupi budou ruční výrobky z širokého okolí.

Velikonoční Veselice
Hned den po výstavě pořádají bratřejovští hasiči velikonoční veselici. K tanci i poslechu zahraje
skupina Schowband+DJ Poly. Bohatá tombola a občerstvení je zajištěno. Srdečně Vás zvou
pořadatelé.
Svátek matek
Jako každý rok druhou květnovou neděli pořádá Obec Bratřejov malou oslavu
Svátku matek. Oslava se uskuteční 8.5.2016 ve 14:00 hod. v sále kulturního
domu, kde vystoupí děti ZŠ a MŠ Bratřejov. Srdečně zveme všechny
maminky.

MS Bratřejov, z.s. – činnost v roce 2015
V březnu končí další myslivecký rok, který byl tentokrát pro náš
spolek finančně i časově velmi náročný. Čekalo nás obnovení povolení provozování střelnice a
s tím spojené vybudování lišky na průseku, pokračování ve výstavbě skladu krmiva a hlavně
transformace sdružení na spolek.
Nejdříve však několik základních informací. Náš spolek měl v r. 2015 18 řádných členů, 4 čestné
členy a 2 adepty myslivosti. Dne 27. března, ve věku 83 let, zemřel náš dlouholetý řádný a
později čestný člen pan František Čech, a 18. července, ve věku 84 let, čestný člen pan Tomáš
Štach.
Průměrný věk členů našeho MS byl 54,5 roku. Polovina členů ve věku nad 60 let. Svou činnost
náš spolek vykovává v katastrech obcí Bratřejov a Vysoké Pole na 1 150ha honebních
pozemků, pronajatých od Honebního společenstva Bratřejov. Z toho je 621ha lesa, 481ha
zemědělské půdy, 8ha vodní plochy a 40ha ostatních ploch. V dubnu bylo zvoleno nové vedení
spolku ve složení:
předseda Pavel Kovář, místopředseda Břetislav Jančík, jednatel Ing. Jiří Vymětal, myslivecký
hospodář Vladimír Černobílá a finanční hospodář Ing. Jan Štach. Po 27 letech, z vlastního
rozhodnutí, ukončil svou funkci mysliveckého hospodáře pan Jaroslav Kovář. Za jeho
dlouholetou dobrou práci ve funkci mu patří uznání a dík. Do kontrolní komise byli zvoleni :
Vladimír Dubčák, Pavel Sochora a Evžen Slezák. V únoru bylo provedeno geodetické zaměření
objektů střelnice a proveden vklad do KN. Následně bylo Obcí Bratřejov víceúčelovému
objektu přiděleno č. ev. E032 a umístěno zde sídlo spolku MS Bratřejov, z.s. Sportovní areál
střelnice tvoří důležité zázemí pro hlavní činnosti spolku, to je chov a ochrana zvěře a ostatních
volně žijících živočichů, udržování krajiny a životního prostředí. Pro přikrmování zvěře v době
zimní nouze jsme zajistili a uskladnili velké množství krmiva - cukrovky, pšenice, ovsa, kukuřice a
sena. Obhospodařovali jsme dvě políčka pro zvěř o výměře 0,55ha. Prostředky na nákup krmiva
a střelecký areál jsme získali z brigád v obecním a singulárním lese, likvidací starých oplocenek,
pořádáním sportovních a společenských akcí a z dostupných dotací od státu a obce. Uspořádali
jsme Střelby družstev a Střelby jednotlivců na loveckém kole a tradiční Myslivecký ples.
V červnu, měsíci myslivosti a ochrany krajiny, jsme uskutečnili již tradiční besedu s žáky ze ZŠ a
MŠ Bratřejov a v začátku října besedu s dětmi z Dětského domova ve Vizovicích.
V době letního času, tj. od dubna do konce října, každou středu od 15 do 19 hodin jsme pro
střeleckou veřejnost pořádali cvičné střelby .
Kromě již uvedených akcí byla chata a areál střelnice využíván veřejností k soukromým akcím,
jako byly třídní srazy, oslavy narozenin, firemní akce, soutěž pro chovatele Jack Russel teriérů a
Parson Russel teriérů, gulášfest a jiné akce.
Při brigádách na střelnici, v lese a pořádání sportovních a společenských akcí jsme odpracovali
minimálně 2 115 brigádnických hodin. Odměnou za naši celoroční práci nám byly lovecké zážitky
Myslivecké sdružení

a setkání s přáteli při společných lovech. Výsledkem bylo ulovení 4 srnců, 4 srn, 2 srnčat, 2
muflonů, 2ks muflonek, 15 ks zvěře černé, 14 lišek a 6 kun.
Závěrem chci poděkovat Obecnímu úřadu i zastupitelstvu Obce Bratřejov, všem spoluobčanům,
podnikatelům a sponzorům za jejich přízeň a pomoc.
Pavel Kovář, předseda MS

MALÁ JARNÍ SLAVNOST
Je pondělí 21.3. a pí. učitelka říká: „Děti, jdeme na zahradu, čeká nás
jarní slavnost, ale vezměte si s sebou i rukavice“. Ani chladné počasí nezabránilo, aby Zimní víla
předala vládu Jarní víle. Za pomoci básničky „Zimo, zimo táhni pryč …“ a za doprovodu
rozličných hudebních nástrojů jsme se loučili se zimou. Víly si předaly vládnoucí klíč. Spálením
obrázků, na které jsme namalovali to, čeho se bojíme, jsme i my symbolicky vstoupili do jarních
dnů bez svých strachů. Nakonec jsme posílili naše těla malým občerstvením. Ochutnali jsme
jednohubky z kváskového chleba s máslem, sypaný pažitkou z naší bylinkové zahrádky.
Hned druhý den, jsme poděkovali naší zahradě, kde kromě nás žije spousta brouků, motýlů,
ptáků a včeliček. Víme, že oni na zahradě žili ještě dřív, než jsme si tady začaly hrávat my děti.
Shrabali jsme všechno listí, posbírali větve a vše odváželi do kontejnerů. Po obědě pí. učit. řekla,
ať si každý vezme vitamín, abychom posílili po práci naše těla. Byly to zvláštní vitamíny.
Vypadaly jako maliny a ostružiny, ale „namoutěkutě“ chutnaly bonbónově.
Děti a pí. učit. MŠ
ZŠ,MŠ Bratřejov

Vážení spoluobčané,
čas nám rychle utíká a „aprílové“ počasí nás konečně posunulo k toužebně očekávanému jaru.
Co se během zimy odehrálo v naší škole? Dva žáci 5. ročníku se zúčastnili okresního kola
matematické olympiády ve Zlíně a všichni žáci, mimo prvňáčků, měli možnost se zúčastnit
mezinárodní soutěže „Matematický klokan“.
Dále pokračujeme ve sběru elektroodpadu, za který žáci získávají body, které nám potom
umožní nakoupit nějaké pomůcky. Tímto bych chtěla poděkovat těm rodičům, kteří s námi třídí.
V současné době se žáci 3.,4. a 5. ročníku připravují na školní a poté okrskové kolo recitační
soutěže, která se letos koná ve Vizovicích.
V tomto měsíci nás také navštívilo kouzelnické duo „Waldini“ se svým programem.
Za všechny děti, žáky a pracovníky vám všem chci popřát příjemné prožití SVÁTKŮ JARA.
Mgr. J. Králová, řed. školy

Vážení sportovní přátelé,
jaro už je tady a to znamená, že opět začíná fotbalová sezona. Zimní
příprava proběhla, trénovali jsme třikrát týdně a docházka nebyla úplně nejhorší a to i díky
novému trenérovi Petrovi Tomšů st. V zimní přípravě jsme sehráli celkem čtyři přátelská utkání.
TJ Sokol Bratřejov

Bratřejov – Kašava
Bratřejov – Všemina
Bratřejov – Jasenná
Bratřejov – Nový Hrozenkov

4:5
6:2
7:3
0:4

Doufáme, že se zúročí naše zimní příprava i do sezony, která začíná již 27.3. domácím zápasem
proti Drnovicím. Tímto bych Vás rád pozval, aby jste přišli podpořit naše hráče.
Rozlosování muži III.Tř Jaro 2016
Bratřejov - Drnovice
Luhačovice B - Bratřejov
Bratřejov - Pozlovice
Neubuz - Bratřejov
Bratřejov - Štítná n/ Vl. B
Šanov - Bratřejov
Bratřejov - Velký Ořechov
Březůvky - Bratřejov
Bratřejov - Doubravy
Poteč - Bratřejov
Bratřejov - Příluky B
Tichov - Bratřejov
Bratřejov - Rudimov

NE 27.3.2016 15:00
SO 2.4.2016 15:30
NE 10.4.2016 15:30
NE 17.4.2016 16:00
NE 24.4.2016 16:00
NE 1.5.2016 16:30
NE 8.5.2016 16:30
NE 15.5.2016 10:15
NE 22.5.2016 16:30
NE 29.5.2016 17:00
NE 5.6.2016 17:00
NE 12.6.2016 10:15
NE 19.6.2016 17:30

Tým dorostu prošel zimní přípravu s týmem mužů, bohužel nechodilo tolik hráčů, kolik bych si
představoval. Na pátek 25.3. máme domluvené přátelské utkání v Újezdě, výkop je naplánován
na 14:30
Dorostenecká sezona začne později než ta mužská, a to 9.4. domácím zápasem proti
Lůžkovicím. Zde přikládám i rozpis dorostu na celou jarní část.
Rozlosování dorost OP
Bratřejov - Lužkovice
Trnava - Bratřejov
Bratřejov - Tlumačov
Dolní Lhota - Bratřejov
Bratřejov - Hvozdná
Halenkovice - Bratřejov
Bratřejov - Mysločovice
Příluky - Bratřejov
Bratřejov - Jaroslavice
Spytihněv - Bratřejov
Bratřejov - Fryšták

SO 9.4.2016 15:30
NE 17.4.2016 13:00
SO 23.4.2016 16:00
SO 30.4.2016 16:30
SO 7.5.2016 16:30
SO 14.5.2016 13:30
SO 21.5.2016 16:30
NE 29.5.2016 14:30
SO 4.6.2016 17:00
SO 11.6.2016 15:00 Babice
SO 18.6.2016 17:30

Doufám, že se společně budeme těšit z úspěchu jak mužského týmu, tak týmu dorostenců a
těšíme se na Vaši podporu.
Fotbalu zdar
Richard Zicha, jednatel TJ

ŘKF Bratřejov
Zelený čtvrtek:
Velký pátek:
Bílá sobota:
Neděle:

Velikonoční obřady v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově
18.00 hod.
18.00 hod.
19.00 hod.
10.30 hod.

ČCE Pozděchov

Bohoslužby o Velikonocích

25.3.2016 – Velký pátek – bohoslužby s Večeří Páně v 17.30 (na faře)
27.3.2016 – Velikonoční neděle - bohoslužby s VP v 8.45 (na faře)
28.3.2016 – Velikonoční pondělí – bohoslužby v 8.45 (na faře)
Srdečně zveme i na pravidelná shromáždění (každou neděli v 8.45), biblické hodiny, děti
k výuce náboženství a na další setkávání ve sboru.
Vážení spoluobčané
Máme tu pro mnohé nejkrásnější období roku ,,JARO“. Chtěl bych apelovat na všechny občany,
abychom si naši krásnou obec sami sobě udělali ještě krásnější. Záleží na každém z nás, jak
bude vypadat pohled na prostranství před domy, zahrádky a okolí. A věřte, že pohled na krásně
upravené prostředí potěší nejen nás samotné, ale i všechny občany, kteří naši vísku navštíví.
Obec vám poskytne k úklidu kontejnery a vás prosím, přiložte jenom ruku k dílu a potěcha na
duši i oku bude pro všechny.
Zicha Richard, starosta obce

Přeji vám krásné prožití velikonočních svátků
a pro nejmenší bohatou pomlázku.

