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Zastupitelstva obce

Zdarma

Červen 2015

Dne 3.4.2015 proběhlo již sedmé zasedání
zastupitelstva
obce
Bratřejov.
Schválilo
pronájem nebytových prostor ,,Hospoda na
zastupitelstva obce
hřišti“. Na svém devátém zasedání 29.4.2015
zastupitelstvo obce zveřejnilo záměr směny
obecního pozemku, vzalo na vědomí zprávu
finančního
výboru,
schválilo
rozpočtové
opatření č.1/2015, vzalo na vědomí zprávu
kontrolního výboru, vzalo na vědomí zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2014, vzalo na vědomí zprávu o činnosti obce,
schválilo účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Bratřejov a schválilo proúčtování hospodářského
výsledku, schválilo účetní uzávěrku obce a schválilo proúčtování hospodářského
výsledku, schválilo závěrečný účet obce, schválilo odměny neuvolněným členům
zastupitelstva, vzalo na vědomí zprávu hodnotící komise a schválilo firmu TM Stav
s.r.o. k zhotovení opravy mostu u Pešáků, vzalo na vědomí zprávu hodnotící komise
a schválilo firmu Repont s.r.o. k zhotovení opravy mostu u Polčáků, schválilo
smlouvu o provedení stavby el. přípojky u rodinného domu č.p.133, schválilo
pronájem nebytových prostor na KD jako kancelář, neschválilo finanční příspěvek
Domovu seniorů Lukov a schválilo pronájem obecního pozemku. Zasedání
zastupitelstva dne 27.5.2015 schválilo přijetí dotace z Krajského úřadu Zlín na
rekonstrukci místní komunikace na Chrámečném, zveřejnilo záměr prodeje části
obecního pozemku, schválilo pěstební a těžební smlouvu pro obecní lesy, schválilo
uzavření smlouvy pro svoz kompostovatelného odpadu, schválilo přijetí dotace
z Ministerstva místního rozvoje na vybudování sportovního hřiště, schválilo příkazní
smlouvu pro výběrové řízení, vzalo na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí
Syrákov. Nebyla schválena směna obecních pozemků. Dále ZO vzalo na vědomí
zprávu starosty o revitalizaci Bratřejovského potoka, vzalo na vědomí zprávu o
vizualizaci dětského hřiště u ZŠ a MŠ, vzalo na vědomí smlouvu o systému náležité
péče obecních lesů, schválilo smlouvy o právu provedení oprav mostů. Poslední
zastupitelstvo v tomto čtvrtletí bylo 24.6.2015 a zastupitelstvo schválilo souhlas
s užíváním obecního znaku, vzalo na vědomí závěrečný účet mikroregionu
Vizovicko, neschválilo odprodej obecního pozemku, schválilo komisi pro posuzování
nabídek výkupu vytěženého obecního dřeva, schválilo zaměření hranice pozemku u
r.d.paní Adamusové, schválilo vypracování projektové dokumentace pro výstavbu
parkoviště u ZŠ Bratřejov a spodním hřbitově, schválilo záměr koupě pozemku u
spodního hřbitova, schválilo podání žádosti o poskytnutí dotací na úřad práce ve
Zlíně k vytvoření dvou pracovních míst VPP, schválilo rozpočtové opatření č.2/2015,
schválilo nákup osmi betonových podstavců pro výrobu stolů na terasu KD, schválilo
provedení opravy kanalizace u RD paní Kadlčákové a pana Pilčíka Richarda,
schválilo výrobu těles autobusových zastávek typu 01 na Chrámečné, schválilo
vypracování pasportu veřejného osvětlení.

Informace OÚ
Upozorňujeme občany na nové webové a facebookové stránky obce
www.obec-bratrejov.cz
Navštivte naše nové webové a facebookové stránky, kde můžete využít nové funkce
jako mluvené slovo a další doplňkové moduly. Krásná grafika a velká fotogalerie
taktéž stojí za zhlédnutí. Budou zde uvedeny veškeré společenské akce konané
obecními spolky i kulturní komisí obce.

Dotace z MMR
Obec Bratřejov získala dotaci ve výši čtyři sta tisíc korun na vybudování sportoviště
na asfaltové ploše nad multifunkčním hřištěm. Jedná se o vybudování hokejových
mantinelů. Hřiště se tak v letním období může využívat na florball, hokejball, fotbal a
jiné sporty, v zimě k lednímu hokeji. Výstavba proběhne v měsíci červenci.
Meziobecní košt slivovice UBLO 2015
V pátek 1. května 2015 se konal v hospodě ,,U
Zemské osy“ v Uble meziobecní košt valašského
moku. Z obecních koštů obcí Bratřejov a Ublo
postoupilo deset vzorků a dle výsledků hodnotící
komise se bratřejovské vzorky umístily na předních
místech.
Vyhrál vzorek slivovice Radka Hajdy, druhý se
umístil vzorek Honzy Podhanyiho a na třetím místě
skončila ubelská slivovice pana Geržičáka.
Uznání bratřejovské slivovici.

Zicha Richard, starosta obce
Pozvánka MS Bratřejov

Soutěž ve střelbě jednotlivců na loveckém kole, a to
již 32.ročník, se uskuteční v neděli 2.srpna 2015.
Jako každoročně bude k jídlu pečený divočák se zelím a
knedlíkem, zvěřinový guláš a uzeniny z udírny. O pití
všeho druhu bude v hojnosti postaráno. Pro děti bude
uspořádána soutěž ve střelbě ze vzduchovky a rovněž
Vás čeká bohatá zvěřinová a věcná tombola.
Na Vaši účast se těší myslivci

Kultura v obci

Svátek matek
Jako každý rok druhou květnovou
neděli pořádala Obec Bratřejov a
zdejší základní a mateřské škola
malou oslavu Svátku matek. Oslava
proběhla za hojné účasti maminek.
Velké poděkování kulturní komisi a
hlavně učitelkám a účinkujícím za
nacvičení nádherného programu.

ZŠ Bratřejov

Hurá, budou prázdniny!
Máme tady konec školního roku a s ním malé
ohlédnutí, co se stalo u nás ve škole.
I v tomto školním roce jsme pokračovali v
ekologickém soutěžení „Recyklohraní“, které
dětem přináší nejen nové znalosti, ale také
možnost za získané body pořídit hračky a
pomůcky. Společně s mateřskou školou jsme
s dětmi navštívili KOVOZOO (jedinou kovovou zoo
v Evropě) ve Starém Městě. V rámci školního
výletu se děti seznámily se skutečným
AMERICKÝM INDIÁNEM, který jim na ranči ve Všemině ukázal indiánský výcvik
koní, střílení z luku a podělil se s nimi i o sušené maso. Dobře funguje i naše
dlouholetá spolupráce s místními spolky myslivců, hasičů a také s Policií ve
Vizovicích, které pro děti připravují besedy a zábavná dopoledne.
Odchodem z 5. třídy do Vizovic se s námi loučí tito žáci – Klára Húšťová, Adéla
Geržová, Štěpán Hába. Šimon Lenczyk, Martin Polčák a Vít Šrubař. Přejeme jim
hodně úspěchů v nové škole.
Děkuji také všem, zaměstnancům a lidem, kteří zabezpečují fungující chod školy.
Chtěla bych poděkovat našemu zřizovateli, že nám bylo umožněno nakoupit nové
lavice a židle. Tímto nabízíme občanům možnost odkoupení starých lavic a židlí za
cenu: lavice 100,- Kč a židle 50,- Kč kus. Peníze z prodeje budou použity pro děti ve
škole a školce k nákupu výtvarných potřeb a hraček.
Krásné prázdniny a dovolenou všem
Mgr.J.Králová, řed.školy

MŠ Bratřejov
Nastal čas střídání ve školních lavicích. Se školkou se loučí a do
Bratřejov
první třídy v září nastoupí šest prvňáčků a stejný počet u nás
BbbBratřejo
v Bratřejově končí a nastoupí druhý stupeň Základní školy ve Vizovicích. Všem
v
žáčkům
přejeme hodně školních úspěchů, hodné paní učitelky a pány učitele a
radost ze školních let.

Letošní školní rok byl pro nás ,,medovým rokem“. Na začátku roku jsme se přihlásili
do soutěže „Co se skrývá za vůní medu“, každý měsíc jsme plnili úkoly, za které
nám byly udělovány body. Úkoly to nebyly vždy snadné, ale naše děti se s tím
statečně popraly. Za celý rok získaly tolik informací o včelách, že by i kdejaký včelař
koukal, co všechno děti vědí. Celkové umístění našich dětí je krásné 7. místo ze 17-ti
mateřských škol. Předpokládáme, že nejvíce informací mají naše nejstarší včeličky,
které nám po prázdninách odletí do naší školičky. Jedna včelka poletí přes kopec do
ZŠ Pozděchov a 6 včeliček nám vylétne o patro výše. Pro tyto předškoláky začne po
prázdninách nová životní etapa, neboť je na čase naučit se zase něčemu novému.
Tímto bychom chtěli popřát našim předškolákům hodně trpělivosti, vytrvalosti a
úspěchů ve školních lavicích. A také trpělivost i jejich rodičům, protože ji budou
potřebovat .
Lenka Hlavenková a Aneta Kolínková, učitelky MŠ

Víkendové pobyty dětí na faře
Ve dnech 20. - 22.3.2015 se uskutečnil
pro
děti
víkendový
pobyt
na
bratřejovské faře.
Zúčastnilo se ho 15 dětí z Bratřejova i
okolí. Připraven byl program plný her.
Vedoucí byli překvapeni, jak všechny
děti (tedy i chlapce) bavila zcela
netradiční hra na „zajištění potravy“.
Děti měly přinést do kuchyně suroviny,
které byly uschovány na různých
stanovištích na zahradě, z těch pak
vedoucí připravili chléb ve tvaru placky
zvaný „pita“. Když se setmělo, vydali se všichni na noční hru ke Střelnici, odkud šli
společně za světýlkem zpět na faru. Další hra byla také netradiční a týkala se
přátelství – měla téma: „Co bys byl ochoten udělat pro kamaráda, který by byl
v nebezpečí či ohrožení?“ Blíží se konec školního roku. Rodiče i děti mají o
prázdninách různé plány, jak strávit volný čas. Pokud své děti budete chtít přihlásit
na prázdninový pobyt na faře v Bratřejově v termínu 23. - 28.8.2015, můžete vyplnit
přihlášku a odevzdat ji do 12.7. Lucce Poláchové, která sdělí i podrobné informace o
pobytu na telefonním čísle - 737 630 924.
Marie Poláchová
Dovolte mi, abych Vás seznámil s aktualitami a děním
hasičského sboru v Bratřejově.
Úvodem chci poděkovat všem, kteří navštívili vyhlášenou „Velikonoční veselici“
pořádanou naším sborem. Jsme velmi rádi, že nás přišlo podpořit tolik lidí a
atmosféra byla perfektní. Těšíme se na Vás i v roce 2016 v tradičním termínu na
Velikonoční neděli.
Dne 19. 5. 2015 nás vyrušil z odpoledního klidu nebo i odpolední práce požární
poplach. Požár nepatří mezi události, se kterými se kdokoliv rád setká. Přesto
některé můžeme zařadit do kategorie kuriózních a někdy i budících pousmání a tím
byl i tento případ. V 17:19 hodin přijal operátor tísňové linky krajských hasičů
oznámení o požáru toalety u chaty nad cvičnou loukou hasičů u obce Bratřejov. Na
místo požáru vyjeli profesionální hasiči ze Zlína spolu s jednotkami dobrovolných
hasičů z Vizovic a Bratřejova. Jak se po příjezdu první jednotky ukázalo, plameny
zachvátily dřevěnou toaletu s dnes již historickým označením „ČSAD ZASTÁVKA“.
Požárem, se kterým si hasiči poradili v několika minutách, byla zasažena pouze
toaleta. K rozšíření plamenů na okolní lesní porost naštěstí nedošlo.
Sezónu jsme začali Okrskovou soutěží v Jasenné, kterou tým A pojal víc než
tréninkově, tím že jsme se zúčastnili v zásahových mundůrech a se starou
zásahovou mašinou. I když jsme se velmi snažili tak z cca 9 mužských týmů jsme se
umístili na nepopulárním 4.místě. Byl to však velký úspěch v tom, že ostatní týmy
soutěžily ve sportovních oděvech a se sportovními „mašinami“. Tým žen po krásném
výkonu na štafetách předpokládal pódiové umístění, ale chybička se vloudila a
nezapojená hadice B do mašiny znamenala neplatný pokus a tím konec šancí na
pódiové umístění.
SDH Bratřejov

Další závody, které jsme doposud navštívili:
Závody ZLPS (Zlínské ligy požárního sportu)
31.5.2015 Racková – Tým A – 8.místo čas 18:60(3B – vzdálenost 90 metrů
k terčům), Tým žen – 1.místo čas 18:48(2B – vzdálenost 70 metrů k terčům)
7.6.2015 Šarovy – Tým A – 9.místo čas 19:36(3B), Tým žen – 9.místo čas 21:29(2B)
14.6.2015 Tečovice – Tým A – neplatný pokus (nezapojená hadice do rozdělovače),
Tým žen – 3.místo čas 19:31(2B)
Ostatní Pohárové soutěže
7.6.2015 Valašská Polanka – Tým A – 4.místo, Tým žen – neplatný pokus
12.6.2015 Leskovec – noční soutěž – Tým A – 4.místo čas 15:82(2B), Tým žen –
2.místo čas 20:23(2B)
13.6.2015 Zádveřice – noční soutěž – Tým A – 1.místo čas 15:34(2B), Tým žen –
1.místo čas 19:04(2B)
14.6.2015 Pozděchov – Tým A – 2.místo čas, Tým žen – 6.místo
Kalendář soutěží, nebo závody jsou postupně vypisovány na facebooku ve skupině
SDH Bratřejov. Můžete nás přijet podpořit:
27.6.2015 Valašské Příkazy 21:00
4.7.2015 Jablůnka 9:00
4.7.2015 Vrbětice ZLPS 13:00
4.7.2015 Štítná nad Vláří 21:30
5.7.2015 Nevšová ZLPS 13:00

Závěrem bych Vás chtěl všechny pozvat na Pohárovou soutěž dne 9.8.2015 od
12:30 hodin v Bratřejově na fotbalovém hřišti. Můžete se těšit na bohaté
občerstvení, maso na grilu, hranolky, atraktivní střelbu ze vzduchovky o nějakou tu
tekutou odměnu a hlavně spoustu hasičských týmů a tím velmi vyrovnané a dech
beroucí souboje.
David Schreiber

Tělovýchovná jednota Sokol Vás všechny srdečně zve na
40.výročí založení fotbalového týmu v Bratřejově dne
5.7.2015. Akce začíná v 15.00 hodin zápasem naší přípravky proti Jasenné a v 17.00
hodin. Budou hrát týmy Bratřejova a Jasenné ze sezón 2004-2006. Zakládajícím
členům fotbalu budou předány pamětní plakety. Pro děti bude přichystán skákací
hrad a pro všechny tradiční občerstvení. Večer k poslechu i tanci bude hrát DJ.
TJ Sokol Bratřejov

Ohlédnutí za sezónou 2014-2015
Mužstvu mužů se nepodařilo udržet okresní přebor a po čtyřech letech
sestoupili do třetí třídy. Hlavním problémem bylo, že vedení nesehnalo
trenéra, což zapříčinilo malou účast na trenincích a jak všichni víme bez
trénování to prostě nejde. Věřme, že v příští sezóně se vše zlepší a
budeme bojovat o přední místa v tabulce. Co se týká žáků, po loňském boji o první
místo, přišel v letošní sezóně velký útlum. Hlavním důvodem byl nedostatek hráčů a
jejich přístup k zápasům. Dokonce naši žáci neodcestovali ke třem zápasům. Po této
sezóně se žáci ruší a přihlašujeme mužstvo dorostenců. Prestiž našeho klubu drželi
ti nejmenší, což bylo družstvo přípravky, které se umístnilo na osmém místě
z dvanácti mužstev. Apeluji na rodiče, kteří by chtěli, aby jejich ratolesti měly alespoň
trochu pohybu, že nábor žáčků od ročníku narození 2010 je od 4.8.2015 v 17.00 hod.
každé úterý a čtvrtek na fotbalovém hřišti.
Zicha Richard st.

MO ČSSD Brařejov a TJ Sokol Bratřejov uspořádali
Fotbalový turnaj žáků
21.6.2015 již 3. ročník mezinárodního fotbalového
žžážáků
turnaje žáků pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka. Turnaje se
zúčastnily 2 týmy ze Slovenska -TJ KOVO Beluša, TJ SLOVAN Krušovce a 2 české
týmy TJ Trnava, TJ SOKOL Bratřejov. Vítězem turnaje se stal tým TJ Beluša, 2.
místo obsadil tým TJ Krušovce, 3. TJ Bratřejov a 4. TJ Trnava. Turnaj slouží nejen k
propagaci obce Bratřejov, ale také k utužování Česko-Slovenské vzájemnosti. Akce
byla pozvanými týmy velmi kladně hodnocena a jsme také pozváni na turnaj na
Slovensko.
V
této
tradici
chceme
i
v příštích
letech
pokračovat.
Jaroslav Polanský,předseda MO ČSSD Bratřejov

Informace Policie ČR

Podvedli devadesátiletou stařenku
UHERSKOHRADIŠŤSKO: Důvěřivá stařenka předala třicet
tisíc korun podvodníkovi.

Senioři jsou nejčastějším terčem zlodějů a podvodníků. Důvodem, proč si pachatelé
vybírají právě seniory je skutečnost, že jsou to lidé důvěřiví, mnohdy žijí osamoceně,
a proto uvítají jakoukoliv návštěvu, se kterou si mohou popovídat. Podvodníci si pak
vymýšlejí různé legendy, jen aby se dostali do přízně seniorů a hlavně k jejich
penězům.
O tom, jak byla podvedena falešnou vnučkou, včera policistům vyprávěla
devadesátiletá stařenka z Uherského Hradiště. Minulý týden ve středu ráno 3.
června, jí v bytě zazvonil telefon. Na druhé straně se ozval ženský hlas a stařenku
oslovil “babičko“. Stařenka myslela, že jí volá vnučka, proto se zeptala “to jsi ty,
Alenko?“ Žena v telefonu samozřejmě potvrdila své jméno a začala s již v mnoha
případech omílanou větou: “Babi, chci si koupit auto, na které je teď sleva a potřebuji
půjčit peníze. Kolik máš?“ V dobré víře jí stařenka řekla, že má u sebe třicet tisíc
korun. Žena jí odpověděla, že to bude stačit a že asi za hodinu pro peníze přijde její
kamarád. Stařenka chtěla oproti vydaným penězům nějaký doklad, ale žena ji odbyla
tím, že je to dobrý kamarád a doklad nemá vystavovat. Navíc ji ujistila, že ještě ten
den odpoledne jí peníze vrátí.
Po nějaké době u bytu stařenky zazvonil muž, kterého vpustila dovnitř. Muž se s ní
nijak nevybavoval, vzal třicet tisíc korun a z bytu odešel. Důvěřivá stařenka čekala
celé odpoledne na to, až jí někdo přinese peníze vrátit. To se ale nestalo a
s přibývajícími hodinami nabývala přesvědčení, že byla podvedena. Poté zavolala
své vnučce, která samozřejmě o ničem nevěděla. Stařenka ovšem o této záležitosti
nikomu neřekla a svěřila se až po týdnu své dceři. Pak se rozhodla celou věc
oznámit a to zejména z toho důvodu: “aby obdobným způsobem nebyla
podvedena jiná osoba“. Prozatím neznámému pachateli, který je podezřelý
z trestného činu podvod a porušování domovní svobody, hrozí až dvouleté vězení.
I přesto, že Policie ČR a mnohé jiné instituce varují seniory před touto trestnou
činností, dochází k ní poměrně často. Zabránit jí můžeme pouze tak, že dodržíme
základní pravidla bezpečnosti:
- nedůvěřovat cizím lidem
- nikoho cizího si nevpouštět do bytu či do domu
- být obezřetný
- při jakékoliv pochybnosti se obrátit na někoho blízkého, případně volat na
linku 158
- nikomu cizímu nepředávat žádné peníze
10.června 2015, por. Bc. Milena Šabatová
Vážení spoluobčané, jak jste si určitě všimli začala se
na Lhotsku budovat nová cesta. Nastanou pro nás
maličké komplikace s dopravou, je již naplánovaná uzávěrka, která bude trvat od
1.8.2015 do půli října. Osobní automobily do 3,5t budou odkloněny přes Ublo, pro
autobusy je průjezd naplánován pod Pilčíky s návazností na nynější komunikaci
Lhotska. Nákladní automobily pojedou přes Syrákov a Vsetín. Taktéž v období
prázdnin začne v naší vesnici oprava dvou mostů ,,u Pešáků a u Polčáků“ Tyto akce
by měly začít od 1.července, je naplánován provoz řízený semafory , proto buďte
obezřetní.
Richard Zicha, starosta
Důležitá informace OÚ

