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První zasedání Zastupitelstva obce Bratřejov v tomto
novém volebním období se konalo 26.11.2014 v 18 hod. v
sále klubovny kulturního domu a zastupitelstvo schválilo
výběrovou komisi na projektovou dokumentaci povodňových
škod, schválilo podání žádosti o dotaci na renovaci Hasičské
Tatry, schválilo rozpočtové opatření 4/2014, schválilo
zástupce pro Sdružení obcí Syrákov, schválilo přijetí dotace
na Rekonstrukci MK „U Točny“, zvolilo zastupitele pro
spolupráci s pořizovatelem územního plánování MěÚ
Vizovice, vzalo na vědomí zprávu o činnosti ZŠ a MŠ za
školní rok 2013-2014, schválilo přistoupeni k jednání o
komplexních pozemkových úpravách v katastru obce Ublo,
schválilo zrušení výběrového řízení na projektovou dokumentaci rekonstrukce požární
zbrojnice, schválilo zástupce pro jednání MIKROREGIONU Vizovicko-Slušovicko, schválilo
firmu NELL Projekt s.r.o. pro vypracování projektové dokumentace ,,Oprava místní
komunikace po živelných událostech“, schválilo firmu MSS Projekt s.r.o pro vypracování
projektové dokumentace na „Oprava 8 mostních objektů“ a projektu „Stabilizace sesuvu
svahu“. Dále zastupitelstvo obce jmenovalo pana Martina Polčáka členem Školské rady ZŠ a
MŠ Bratřejov, schválilo redakční radu Obecního občasníku, neschválilo uspořádání
motoristické akce Ve stopě Valašské zimy, vzalo na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání
hospodaření obce za období 1-9/2014, vzalo na vědomí zprávu o ukončení pojistných události
po povodních 2014 a odložilo výběr firmy na vytvoření nových webových stránek pro obec, ZŠ
a MŠ Bratřejov.
Zasedání zastupitelstva

Druhé zasedání Zastupitelstva obce Bratřejov se konalo 10.12.2014. Zastupitelstvo vzalo na
vědomí žádost o rozšíření veřejného osvětlení k novostavbě pana Mgr. Pavla Sochory,
schválilo Dispoziční oprávnění obecního úřadu, schválilo finanční příspěvek na vybavení
prostor fary ve výši 50 000,-Kč a finanční příspěvek 20 000,-Kč na údržbu a opravy kostela sv.
Cyrila a Metoděje, schválilo finanční příspěvek Českobratrské církve evangelické
v Pozděchově 20 000,-Kč, neschválilo spolupráci s Asociací „Záchranný kruh“, neschválilo
finanční příspěvek Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje, schválilo vytvoření nových
webových stránek obce firmou Galileo Corporation s. r. o., schválilo vypracování studie
proveditelnosti vybudování požární zbrojnice a uložilo starostovi obce oslovit majitele pozemků
za KD s dotazem na možný odkup pozemků, odkládá dočasné snížení nájmu panu Galetkovi
a zároveň schvaluje výpověď z nájmu na základě nedodržení dodatku ke smlouvě, v případě
úhrady všech pohledávek do 19.12. 2014 bude výpověď stažena a bude schváleno snížení
nájmu v mimo sezónním provozu, bere na vědomí zprávu finančního výboru, schvaluje
rozpočet obce na rok 2015 jako schodkový, příjmy ve výši 8 387 000,- Kč výdaje ve výši
10 361 000,- Kč. Schodek je kryt přebytkem minulých let. Dále ZO schválilo finanční příspěvek
MS Bratřejov na dobudování sportovního areálu ve výši 20 000,-Kč, vzalo na vědomí informaci
starosty o organizaci vánočního koncertu, informaci o nutnosti zajistit nového kronikáře a
informaci o spolupráci s Mikroregionem Vizovicko ve věci vybudování cyklostezek.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

V obci byl jeden volební okrsek.

Celkový počet osob zapsaných na seznamu voličů
Celkový počet voličů, kterým byly vydány obálky
Celkový počet odevzdaných obálek

645
404
402

V obci bylo registrováno pět kandidátek vylosovaných v tomto pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.

NEZÁVISLÍ
KSČM
KDU-ČSL
NESTRANÍCI
ČSSD

Z těchto voleb konaných 10. a 11.10.2014 vzešli následující členové zastupitelstva:
Jméno příjmení
Volební strana
Počet hlasů
Richard Zicha
Vítězslav Polčák
Ing.Jan Kalenda
Ing.Eva Šafránková
Marie Poláchová
Stanislav Válek
Marian Petrů
Dušan Kopečný
Martin Polčák

Nezávislí
Nezávislí
Nestraníci
Nestraníci
KDU-ČSL
KDU-ČSL
ČSSD
Nezávislí
KSČM

201
189
187
150
148
143
143
114
106

Ustavující zasedání
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Bratřejov bylo
svoláno na 5.11.2014. Starostou obce byl zvolen
Richard Zicha, jako uvolněný člen zastupitelstva.
Místostarostou byl zvolen Ing. Jan Kalenda, jako
neuvolněný člen zastupitelstva.

starosta
Richard Zicha

místostarosta
Ing. Jan Kalenda

Finanční výbor ve složení Ing. Šafránková Eva - předseda
Vítězslav Polčák - člen
Dušan Kopečný - člen

Kontrolní výbor ve složení Marian Petrů - předseda
Stanislav Válek - člen
Martin Polčák - člen
Komise kulturní ve složení Marii Poláchovou - předseda
Ing. Jan Kalenda - člen
Richard Zicha – člen
Zastupitelstvo se bude scházet dle jednacího řádu každou poslední středu v měsíci.
Prvního kola voleb do senátu Parlamentu
ČR se zúčastnilo 404 voličů. Zvítězila paní
Alena Gajdůšková s 97 hlasy. V druhém kole přišlo k volbám 156 voličů a zvítězil pan
František Čuba s 83 hlasy.
Výsledky voleb do senátu parlamentu ČR

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 na prvního psa ve výši 60,-Kč.
Splatnost do 30.dubna kalendářního roku.
Kulturní komise navrhla a ZO schválilo následující kulturní a společenské akce v průběhu
kalendářního roku a volebního období:
 Obecní ples - každoročně v únoru
 Vítání občánků - podle počtu narozených dětí
 Svátek matek - každoročně vždy druhou květnovou neděli
 Prodejní výstava ručních a řemeslných prací občanů z naší obce i obcí okolních (v
roce 2015 o velikonocích)
 Setkání důchodců - každoročně na podzim
 Setkání rodáků - jedenkrát, na konci volebního období
 Mikulášskou besídku - každoročně
 Vánoční koncert – každoročně
Informace OÚ

Dne 18. října 2014 proběhlo v kulturním domě v Bratřejově setkání
rodáků. Zúčastnilo se 160 rodáků i s rodinnými příslušníky. Program byl
velmi bohatý. Představily se děti ze zdejší školy (divadelní muzikál ,,O dvanácti měsíčkách“,
hra na akordeon, klavír, housle s doprovodným zpěvem. Pan Divoký z České filharmonie se
třemi zlinskými umělci a náš bratřejovský chrámový sbor pod vedením paní Poláchové. Celým
odpolednem nás doprovázela bratřejovská rocková skupina „Démoni po 48 létech“. Byla
možnost navštívit zdejší školu a školku. Všichni zúčastnění byli velmi spokojeni a setkání po
mnoha letech pro ně bylo hlubokým zážitkem. Velké poděkování patří starostovi panu
Antonínu Tomšů, všem organizátorům a účinkujícím. Fotoalbum z tohoto setkání je
k nahlédnutí v obecní knihovně.
Zicha Richard, starosta obce
Setkání rodáků

Je první listopadový týden a my se scházíme na školní zahradě,
abychom společně s rodiči poděkovali přírodě za všechny dary, které
nám lidem poskytla. Jako poděkování všem živlům vytváříme uprostřed zahrady mandaly
z přírodnin, skřítky, abychom pak ve velkém kruhu zazpívali “Země je mým tělem, voda krví
mou, povětří mým dechem, oheň silou mou“. Celým kruhem prošel stříbrný klíč, který uzamkl
přírodu, aby mohla odpočívat během zimního období. Vydáváme se na cestu s lampiony,
posvítit všem broučkům a skřítkům, kteří se ukládají k zimnímu spánku. Cestou nás provází
krteček, který zkouší, co všechno o přírodě víme. A je toho docela dost. Loučíme se podzimní
ukolébavkou se skřítky a přijímáme dar od víly Podzimky. Končí trochu jinak prožitý podzimní
večer.
Děti a paní učitelky MŠ
Zamykání přírody

Nastává čas údržby komunikací a veřejných prostranství. Prosíme občany
o spolupráci při zimní údržbě a pochopení, které je nutné především při
velkém množství sněhu. Techniku máme dobrou, ale nemůže být v jednom okamžiku na
všech místech v obci. Při velkém sněžení nám na požádání pomáhá Správa a údržba silnic
Zlínského kraje a soukromý traktorista. Naléhavě bych chtěl poprosit občany, kteří svými
nevhodně zaparkovanými osobními automobily omezují průjezdnost techniky, aby si tyto
přeparkovali na své pozemky. V případě možného poškození těchto vozidel nebude tato část
komunikací udržována. V určených místech obce jsou v případě potřeby připravené nádoby
s posypovým materiálem. První a základní povinností pracovníků provádějících údržbu je
zajistit průjezd hlavní a příjezdové trasy v obci, pak následují další komunikace a veřejná
prostranství. Ještě jednou děkujeme za pochopení a spolupráci.
Zimní údržba

Společnost Dotek o.p.s. poskytuje odlehčovací a
pečovatelskou službu seniorům, trpícím různými
druhy demence. Při této péči je pro nás velmi důležité zachování důstojnosti a přirozenosti
člověka. Ke každému našemu klientovi přistupujeme individuálně a s respektem k jeho
potřebám. Pro tuto práci využíváme několik konceptů péče např. Biografický model péče o
klienta, Bazální stimulaci či Smyslovou aktivizaci.
Ráda bych uvedla jeden z mnoha případů, kdy se nám díky Biografickému modelu péče
povedlo „vrátit úsměv na tvář“ paní Marii, která trpí alzheimerovou nemocí. Neví kde je, příliš
nechápe, co se kolem ní děje, nepamatuje si, co měla k obědu… - jen bez zájmu prožívá den
za dnem.
Dotek o.p.s. – pečování s pečením

O tuto paní se vzorně stará její rodina, ale protože je péče velmi náročná, obrátila se na nás
s prosbou, zda bychom podali pomocnou ruku.
Paní Marie tedy nastoupila pobyt v našem zařízení a na dotaz pečovatelů, jak tráví dny, rodina
odpověděla: „Celý den sedí, dívá se ven, o nic se nezajímá a nic nezvládne“. Někomu by
možná tato informace stačila a péči by přizpůsobila jejímu současnému stavu. My se ale
zajímáme a ptáme dál, chceme vědět co nejvíc z jejího života, zajímá nás její rodina, profese,
zájmy i úspěchy a neúspěchy, které ji v životě potkaly. Spolupracující a chápající rodinu
v našem zařízení vnímáme jako poklad – je to poklad, který obohatí zejména klienta, o kterého
pečujeme.
Rodina, o které píši, takovým pokladem byla a přichystala pro babičku i „vzpomínkový kufřík“,
plný fotek, vzpomínek a drobnosti z jejího života. Mimo jiné nám prozradila, že paní Marie
pracovala jako cukrářka, měla tři děti, pro které často a ráda pekla, milovala zahradu, měla
ráda písničky – teď se ale zdá, nevnímá nic…
Za pomoci rodiny jsme vytvořili životopis paní Marie tak, jak jsme se naučili v kurzu Biografický
model péče o klienta a využili jej v péči. Úspěch se dostavil téměř okamžitě – při pečení
perníku ke svačině. Přála bych každému vidět štěstí v jejich očích, když jsme jí dali práci,
kterou dělala celý život – míchat těsto. Největší překvapení ale přišlo ve chvíli, kdy paní, která
téměř nemluvila, nadiktovala zpaměti recept a dokázala rozpoznat i vůně. Také při pobytu a
„práci“ na zahradě jsme mohli pozorovat, že je paní Marie šťastná. Této změny si samozřejmě
nemohla nevšimnout i rodina, která ji pravidelně navštěvovala a byla jí velkou oporou. Rodina
je totiž v naší práci a snaze jeden z nejdůležitějších článků.
Dnes už je paní Marie zase doma, ve svém domově, u své rodiny – trpí demencí a péče je
stále velmi náročná, ale ona se zdá být šťastná, protože rodina pochopila, že jí stačí ke štěstí
tak málo – vrátit jí pocit že může být ještě užitečná, tak jak byla celý svůj život.
Tento a mnoho jiných příběhů, kdy se nám pomocí biografie povedlo najít cestičku do duše
seniora, který trpí demencí, nás posouvá stále dopředu a dává příjemný pocit, že práce, kterou
děláme, má smysl.
Za tým Dotek Jarmila Zatloukalová
Charita Česká republika, vybaví si
mnozí Tříkrálovou sbírku. Ta navázala
na počátku nového tisíciletí na starou lidovou
kolednickou tradici a od té doby každoročně koledují
králové do zapečetěných pokladniček - nikoliv pro
sebe, ale ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké
životní situace. Obecným účelem sbírky, kterou
pořádá Charita ČR se sídlem v Praze, je “pomoc
rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí“ a podpora
charitního díla.

Tříkrálová sbírka 2015 pomalu klepe na dveře

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2014 v regionu
Zlínsko. Vykoledováno /292 skupinek ve 3 městech a 42obcích/: 1.480.768,-Kč DĚKUJEME!
Přiděleno na projekty Charity Zlín: 858.845,44 Kč (bez výnosu DMS a poukázek)
Rozdělení výtěžku: 550 000 Kč přímá pomoc sociálně potřebným realizována ve spolupráci s
obcemi a farnostmi; 150 000 Kč projekt Nejen hygienu těla, ale i terapii smyslů nabízí centrum
denních služeb pro seniory (vybavení multismyslové místnosti včetně relaxačního křesla,
revitalizace podlah, osvětlení, výmalba atp.)100 000 Kč Nemocnice Milosrdných bratří
Vizovice, dorozumívací zařízení mezi personálem a pacientem (spolufinancování celkové
revitalizace realizované ve více etapách).

V naší obci se výtěžek sbírek pohybuje kolem 20 000,- Kč. V letošním roce činila sbírka
24 190,- Kč. Pomoc našim potřebným spoluobčanům je téměř každoročně cca 50% vybrané
částky v obci. Tiskopisy žádosti o pomoc jsou k dispozici na obecním úřadě nebo na
webových stránkách Charity Zlín.
Pokud můžeme, přispějte i v příštím roce touto formou potřebným rodinám a lidem v nouzi u
nás i v zahraničí.
V Bratřejově proběhne Tříkrálová sbírka v sobotu 10. ledna 2015.

SDH Bratřejov

SDH Bratřejov ukončilo sezónu 2014 a tímto bych Vás chtěl informovat o
výsledcích bratřejovských týmů v této sezóně.

Tým mužů B v letošní sezóně, jak už jsem informoval v minulých číslech Občasníku, prošel
změnami ve složení a taky se to projevilo na jejich výsledcích. Béčko v letošní sezóně objelo
18 závodů. Největšími úspěchy je 2.místo v Prlově a 8.místo ve Študlově. Celkově se tým B
umístil 5x do 15. místa.
Tým žen pokračoval v nastaveném vysokém standardu umisťování se v soutěžích ve
Zlínském kraji ve velké konkurenci. To také ukazují jejich konečné výsledky ze soutěží. V roce
2014 objely ženy celkem 35 závodů, z toho byly 26 x do 10. místa. Za zmínku stojí jejich
nejlepší výsledky, kterými jsou: 7x 1. místo (Vlkoš, Zádveřice – noční, Drnovice – noční, Štítná
nad Vláří – noční, Prlov, Lužná a Lidečko). Podle mě teda, naše ženy (holky), raději soutěží na
nočních soutěžích, protože z nich asi padá tréma desítek až stovek pohledů přihlížejících
soutěžících, ale i diváků, kteří teda moc na nočních soutěžích nevidí, ať z důvodu společenské
únavy, ale samozřejmě také tmy. Aby to bylo kompletní: 7x 1. místo, 11x 2. místo a 4x 3.
místo. Holky se zúčastnily Zlínské ligy požárního sportu, kde se po 13 kolech umístily na 4.
místě v konkurenci 12-ti aktivně jezdících týmů žen,
a také se zúčastnily Jihovalašské ligy
nočních soutěží, kde se umístily na celkovém 2.místě po 7.soutěžích.
Tým mužů A v letošním roce navštívil nejvíce soutěží, jak ve zlínském okrese, tak v okresech
Kroměříž, Uherské Hradiště, Hodonín. Taky navštívil slovenské kolegy. Tým A v letošním roce
nebyl kompletní, ať už ze zdravotních nebo osobních důvodů. I tento problém jsme vyřešili.
Využili jsme možnosti přestupu (půjčení) 1 člena z jiného mužstva za poplatek. Velice nám
pomáhal téměř ve všech soutěžích Filip Šmatlo z Vrbětic, který s námi trénoval a jezdil na
závody, i přes to, že Vrbětice nejsou zase tak blízko Bratřejova. Také musím zmínit kluky
z Béčka, kteří pomáhali, když mohli. Tým A letos navštívil celkově 52 závodů, z toho jsme se
umístili 30 x do 10. místa. Celkově 7 x 1. místo na soutěžích Leskovec, Ublo, Prlov, Lužná,
Vrbětice – noční, Mistřice a Vacenovice. Po pěti letech aktivního soutěžení týmu A na cca 250
soutěžích a najetých neskutečných kilometrech v řádech deseti tisíců, jsme dosáhli na největší
úspěch v soutěži ve Vacenovicich dne 18.10.2014. Šlo o soutěž pořádánou
na počest
rozdělení česko-slovenské republiky a účastní se jí TOP týmy nejen z České republiky, ale i
Slovenské republiky. Dalšími ceněnými úspěchy jsou 1. místo v Mistřicích a 3. místo na
domácí soutěži v Bratřejově. Zúčastnili jsme se Zlínské Ligy požárního sportu - 6. místo z 20
aktivních týmů a Jihovalašské ligy nočních soutěží, kde jsme se umístili po 7 kolech na 6.
místě z aktivních cca 25 týmů.
V roce 2015 jsme opět dostali pořadatelství Zlínské ligy požárního sportu a to v termínu
9.8.2015. Rád bych Vás všechny pozval na Velikonoční veselici, která se uskuteční v neděli
5.4.2014 v Kulturním domě v Bratřejově. O následujících akcích budeme informovat průběžně
v Obecním občasníku.
S pozdravem David Schreiber

Vážení příznivci fotbalu, skončila nám podzimní část sezony, a tak
mi dovolte, abych ji krátce okomentoval. Začnu týmem mužů. Jak
většina z vás ví, tým mužů nezačal sezonu příliš dobře a prvních pár zápasů dopadlo ne příliš
slavně pro náš celek. Většina zápasu končila velkým brankovým rozdílem a vypadalo to, že
snad za celou podzimní část nevyhrajeme. Zlomový zápas přišel doma s Jasennou. A kdy
jindy začít vyhrávat než při tradičním derby. Týmu výhra nad Jasennou velmi pomohla a začali
se zlepšovat i výsledky. Konec podzimní části jsme odehráli poměrně dobře, i když jsme
prohráli, nebylo to rozdílem třídy. A proto doufám, že se na jaro popereme o body a dokážeme
se zachránit. Měla by tomu pomoci i zimní příprava, která začne co nevidět. Tým se také
chystá na zimní soustředění, kde se bude pilovat hlavně fyzický fond hráčů.
Tým žáků je na tom podobně jako tým mužů. V tabulce je poslední. Hlavním důvodem je malý
počet hráčů. Až na jediný zápas jsme nikdy nehráli v plném počtu hráčů a to jsme tým museli
doplnit hráči, kteří ještě nastupují za tým přípravky. Minulou sezonu jsme hráli o první místo,
ale skončilo šest hráčů, které se nepodařilo dostatečně nahradit. I z tohoto důvodu žáci
nejspíš dohrají jarní část sezony a skončí. Místo žáků chceme založit tým dorostu, ale vše je
ještě v jednání.
Co se týká přípravky, je to jediný tým v bratřejovském fotbale, který vyhrává a drží si místo ve
středu tabulky. Doufáme, že našim nejmladším vydrží elán a bude je sportování bavit.
Rád bych poděkoval všem fanouškům, kteří mají trpělivost a stále chodí podporovat všechny
naše týmy, od mužů počínaje, přípravkou konče. Dále bych rád poděkoval všem, kteří nám
pomáhají - ať už je to rodina Polanských, která se stará o praní dresů a pořádek v šatnách, tak
týmu u Krkovičky, který každý domácí zápas připravuje uzeninu. Velké díky vám všem.
Ještě bych všechny rád pozval na tradiční turnaj ve stolním tenise, který se jako každý rok
bude konat v sále KD v Bratřejově 23.12.2014. Dopoledne je připraven turnaj mládeže,
odpoledne pak budou soupeřit dospělí. Přijďte si zahrát, nebo třeba jen zafandit.
Závěrem mi dovolte, abych vám za celý spolek TJ Sokol Bratřejov popřál příjemné prožití
svátků, rodinnou pohodu a šťastný nový rok.
Richard Zicha ml., jednatel Sokola
TJ Sokol Bratřejov

Na základě usnesení představenstva
akciové společnosti SmVaK Ostrava,
byly v souladu s platnou legislativou schváleny ceny vodného s účinností od 1.ledna 2015
takto: cena v Kč/m3: voda pitná (vodné) 34.40 Kč/m3(bez DPH) 39,56Kč/m3(vč. 10% DPH)
Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2015

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím
po 1. lednu 2015, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi
odběratelem a dodavatelem.
Ing. Albín Dobeš, Ph.D., ekonomický ředitel

Poslední obecní kulturní akcí bude Vánoční koncert, který se
bude konat v Římskokatolickém kostele v Bratřejově
21.12.2014 v 17hod. Zazpívá Dívčí pěvecký sbor ZUŠ Vizovice pod vedením paní Juráňové,
děti ZŠ Bratřejov, náš chrámový sbor a kvartet klarinetistů. Poté jsou všichni zváni k posezení
u dobrého vínka a poslechu koled do kulturního domu.
První kulturní akcí nového roku je již tradiční košt slivovice, který se uskuteční v sobotu
3.1.2015 v 16.30hod v klubovně kulturního domu. Následovat bude ples Mysliveckého
sdružení Bratřejov a to v sobotu 24.1.2015. Zajisté vás uchvátí zvěřinové speciality mistra
Sochory, bohatá tombola a pestrý výběr alko i nealko tekutin. V sobotu 7.2.2015 pořádá Obec
Bratřejov již tradiční obecní ples. Tombola bude bohatá a o dobré jídlo se postará paní Jana
Surá se svým kolektivem. Základní škola a Mateřská škola Bratřejov pořádá dětský karneval,
který bude 28.2.2015 rovněž v sále kulturního domu. Karneval je velmi oblíbený, a díky
učitelkám školy, školky i některým rodičům, má velmi vysokou úroveň. Občerstvení připraví
rodiče a paní kuchařky Milena Jančíková a Milena Kadlečková. Na všechny jmenované akce
vás co nejsrdečněji zvou pořadatelé.
Pozvání na kulturní akce

Bohoslužby ve vánočním období v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově
24. prosince ve 22h - „Půlnoční“ - letos ale dvě hodiny před půlnocí (zazpívá chrámový sbor)
25. prosince v 10.30h - Boží hod vánoční (chrámový sbor zazpívá stejně jako na „půlnoční“)
Po oba dny se budou čtvrt hodiny před začátkem mše zpívat koledy.
*************************************

26. prosince v 9.30h - 2. svátek vánoční, sv. Štěpán
31. prosince v 16h - Silvestr
1. ledna v 10.30h - Nový rok
Pro vánoční a novoroční čas připravujeme ve sboru v Pozděchově tato shromáždění:
Nedělní bohoslužby (21.12. ) v 8.45 na faře – sestra G. Rašková
Štědrý den (24.12.) - 13.30 hod. – Jiřina Kovářová, bohoslužby s vystoupením dětí (v kostele)
Boží hod vánoční (25.12.) - 8.45 hod. – Jiřina Kovářová
bohoslužby s vysluhováním svaté Večeře Páně (v kostele)
Druhý svátek vánoční (26.12.) - Na Štěpána - 8.45 hod. bohoslužby na faře – f. J. Voda
Nedělní bohoslužby (28.12. ) v 8.45 na faře – j.M. Tomešek
Starý rok (31.12. - Silvestr) - 15.30 hod. – Jiřina Kovářová, bohoslužby k ukončení starého
roku (na faře)
Nový rok: (1.1. 2015) - 8.45 hod. – Jiřina Kovářová, bohoslužby s Večeří Páně (na faře)
Ekumenická setkání v průběhu měsíce ledna 2015
13. ledna 2015 – Bratřejov (kostel) – v 17.00, slouží ŘKC (ze Vsetína)
20. ledna 2015 – Pozděchov (modlitebna ČCE) – 17.00, slouží ŘKC (z Vizovic)
27. ledna 2015 – Pozděchov (katolický kostel) – 17.00, slouží ČCE (JK)
Vážení spoluobčané,
čas letí jako vítr, přiblížila se doba, kdy nám rok 2014 dává nashledanou a blíží se rok nový
s novými výzvami a prosbami. Věřím, že bude nejmíň tak dobrý, jak ten starý. Před námi jsou
však ještě Vánoce, svátky klidu, míru a hlavně pohody.
Přeji všem spoluobčanům, známým a přátelům hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody a
přátelství. Ať vám v novém roce vyjdou všechna předsevzetí a přání.
Richard Zicha, starosta obce

Obec Bratřejov

S V O Z O V Ý K A L E N D Á Ř 2015
Svoz bude probíhat v následujících kalendářních dnech :

měsíc

Plastový obal (žlutá)
náboby 1100 l, pytle

Leden

19.1

Únor

16.2

2.2

5.2. , 12.2. , 19.2. , 26.2.

Březen

16.3

30.3

5.3. , 12.3. , 19.3. , 26.3.

Duben

13.4

Květen

11.5

Červen

8.6
Pondělí

Papír (modrá)
pytle

Komunální odpad

8.1. , 15.1. , 22.1. , 29.1.

2.4. , 9.4. , 16.4. , 23.4. , 30.4.
25.5

7.5. , 14.5. , 21.5. , 28.5.
4.6. , 11.6. , 18.6. , 25.6.

Pondělí

Čtvrtek

ROZPOČET OBCE
BRATŘEJOV 2015
PŘÍJMY

Název položky
0

Daňové příjmy celkem

0

Poplatky celkem

0

Dotace

1032

Těžba dříví

2122

Sběr druhotných surovin

3392

Nájem KD, poplatky

3419

Nájem šatny TJ

3632

Pohřebnictví

3639

Komunální služby

3722

Sběr a svoz odpadů

3723

EKOKOM- tříděný odpad

5512

Nájem požární zbrojnice

6171

Činnost místní samosprávy OÚ

6310

Příjem z úroků, dividend

CELKEM PŘÍJMY

VÝDAJE

tis.Kč
6670
391
199
500
25
240
154
2
10
20
100
33
3
40

8387

Název položky

1019

MS, včelaři

1032

Pěstební činnost

1036

Služby lesního hospodáře

2212

Místní komunikace - opr.,údržba

2219

Poz.komunikace - čekárny

2221

Dopravní obslužnost

2310

Voda, vodovod Sirákov

2321

Fond oprav kanalizace

2322

Prevence zneč.vody

3113

Školství

3314

Knihovna

3319

Kronikář

3326

Dotace – církve, kulturní památky

3341

Poplatky OSA + rozhlas

3349

Obecní občasník

3392

Kulturní dům

3399

Kulturní činnost

22
436
12
480
2330
66
32
1100
6
530
16
3
90
3
40
365
55

3412

Sportovní zařízení

3419

Tělovýchovná činnost

3522

Dar Nemocnice MB Vizovice

3611

Podpora výstavby

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví

3636

Územní rozvoj DTM ZK

3639

Komunální služby + územní rozvoj

3721

Nebezpečný odpad

3722

Komunální odpad TS

3723

Tříděný odpad

3745

Vzhled obce + veřejná zeleň

4351

Dotace - Dotek

4359

Dotace - Educo

5212

Ochrana obyv.

5512

Požární ochrana

5519

Příspěvek SHČM

6112

Zastupitelstvo obce

6171

Činnost místní správy

6310

Úroky, poplatky - peněžní ústavy

6399

Daně

6409

Příspěvky nezisk.org.

CELKEM VÝDAJE
Rozdíl - 1 974 tis.Kč bude
hrazen z přebytku minulých let

210
518
10
160
185
25
10
677
50
390
80
125
7
2
10
390
1
740
1170
6
3
6

10361

