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První v letošním roce a celkově třetí zasedání
zastupitelstva se konalo 28.1.2015 a zastupitelstvo
obce SCHVÁLILO komisi pro realizaci strategického
plánu, SCHVÁLILO souhlas se stavbou a projektovou
dokumentaci pro stavbu pana Válka Vítězslava,
ZVEŘEJNILO záměr prodeje obecního pozemku
p.č.2616/6, VZALO NA VĚDOMÍ ukončení OLH,
SCHVÁLILO nový program obnovy vesnice,
SCHVÁLILO strategický plán na období 2015-2018,
SCHVÁLILO
výrobu,
montáž
a
dodavatele
informačních tabulí, SCHVÁLILO podání žádosti
o dotace na mantinelový systém, URČILO povodňovou komisi, SCHVÁLILO podání
žádosti o dotace na rekonstrukci MK Chrámečné, SCHVÁLILO přijetí dotace z MMR
na obnovu dvou mostních objektů po povodni a SCHVÁLILO příkazní smlouvu na
veřejné zakázky paní Pilařové, při oslovení firem k podání nabídek, SCHVÁLILO
konání výstavy umu a řemesel, VZALO NA VĚDOMÍ zprávu finančního výboru
z veřejnosprávní kontroly u zřízené organizace ZŠ a MŠ. SCHVÁLILO podání žádosti
na úřad práce pro vytvoření tří pracovních míst na VPP, SCHVÁLILO kronikáře obce,
SCHVÁLILO mimořádné zastupitelstvo obce konané 2.2.2015 a VZALO NA VĚDOMÍ
informace ohledně Obecního plesu.
Na svém čtvrtém zasedání zastupitelstvo obce Bratřejov VZALO NA VĚDOMÍ zápis
výběrové komise, SCHVÁLILO firmu SÚS ZLÍNSKA s.r.o., K majáku 5001 755 01
pro akci „Rekonstrukce místní komunikace po živelné události“ Zastupitelstvo obce
Bratřejov SCHVÁLILO zveřejnění záměru koupě části pozemku p.č.2340,
a SCHVÁLILO zveřejnění záměru směny části pozemku p.č.2340 s částí pozemku
p.č.2343.
Na svém pátém zasedání zastupitelstvo SCHVÁLILO odborného lesního hospodáře,
ZVEŘEJNILO záměr prodeje části obecního pozemku p.č.2521, SCHVÁLILO prodej
obecního pozemku 2616/6, SCHVÁLILO zřízení věcného břemene pro tento
pozemek, nepřipojilo se k mezinárodní akci ,,Vlajka pro Tibet“, ZVEŘEJNILO záměr
pronájmu nebytových prostor ,,Hospoda na hřišti“, NESCHVÁLILO finanční příspěvek
pro nadační fond Rafael dětem, VZALO NA VĚDOMÍ zprávu o hospodaření
v obecním lese za rok 2014, SCHVÁLILO metodický pokyn pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu a VZALO NA VĚDOMÍ závěrečnou zprávu o obecním
plese.
A na svém šestém zasedání 25.3.2015 SCHVÁLILO koupi pozemku pana
Pokorného Dalibora, NESCHVÁLILO navýšení pracovního místa obecního úřadu,
SCHVÁLILO pana Libora Mořkovského k vykonávání pěstebních a těžebních prací
v obecních lesích a POVĚŘILO starostu obce k vypracování smlouvy, ODLOŽILO
rozhodnutí o pronájmu hospody na hřišti, SCHVÁLILO dodatek ke smlouvě o
příspěvku na dopravní obslužnost, SCHVÁLILO zveřejnění záměru pronájmu
obecního pozemku, SCHVÁLILO zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské
sítě autobusové zálivy Chrámečné, SCHVÁLILO zřízení věcného břemene na
Zastupitelstva obce

pozemcích pana Válka na kanalizaci, VZALO NA VĚDOMÍ zprávu o inventurách
2014, SCHVÁLILO finanční příspěvek 5000,-Kč na mezinárodní fotbalový turnaj žáků
21.6.2015, SCHVÁLILO zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v KD,
SCHVÁLILO nákup repasované el. pánve do kuchyně KD, VZALO NA VĚDOMÍ
zápis do kroniky za rok 2014, VZALO NA VĚDOMÍ žádost o stavění máje,
SCHVÁLILO svolání mimořádného zasedání zastupitelstva na 3.4.2015.
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

Upozorňujeme na občany na nové webové stránky obce
www.obec-bratrejov.cz
Navštivte naše nové webové stránky, kde můžete využít mnoho nových funkcí
například mluvené slovo a mnoho dalších doplňkových modulů. Krásná grafika a
velká fotogalerie taktéž stojí za zhlédnutí. Budou zde uvedeny veškeré společenské
akce konané obecními spolky i kulturní komisí obce.
Košt slivovice 2015
V sobotu 3.ledna se konal v klubovně KD již sedmý ročník obecního koštu
valašského moku. Bylo dodáno 14 vzorků slivovice a 5 vzorků z jiného destilovaného
ovoce. Prvních pět účastníků se 11.4. 2015 zúčastní okrskového kola v hospodě ,,U
Zemské osy“ v Uble. Zde bude klání o nejlepší destilát z okolních obcí Jasenné,
Lutoniny, Ubla a Bratřejova. Za naši obec budou bojovat vzorky od Podhanyiho Jana,
Slováka Martina, Hajdy Radka, Polomíka Tomáše a Kráčaly Michala. Všichni občané
jsou srdečně zváni.
Obnova dvou mostů
Obec Bratřejov získala z Ministerstva pro místní rozvoj dotaci na ,,Obnovu dvou
mostů po povodni.“ Jedná se o most u Pešáků, ke kostelu a most u Polčáků čp.50.
Realizace těchto oprav proběhne v letošním roce. Žádáme proto občany, aby dbali
zvýšené bezpečnosti po dobu těchto oprav.
Sběr starého železa
V týdnu od 8. do 10.4.2015 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 6. do 10.4.2015 budou postupně po celé obci rozmístěny velkoobjemové
kontejnery na odpad. Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů neodkládali větve
stromů, železo a nebezpečný odpad.

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 v sobotu 16.5.2015
na křižovatce u hlavní silnice I/49 v době od 11.15 – 11.45 hodin a u obecního úřadu
od 12.45 -13.15 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.
Zicha Richard, starosta obce
Divadelní představení
V
neděli
29.3.2015
v 15:00hod. se v sále kulturního domu
uskuteční dětské divadelní představení
s názvem ,,Kluk z plakátu“, které nám zahrají
ochotníci ze Slušovic. Zveme všechny malé i
velké na krásné představení.
Kultura v obci

Pátá výstava umu a řemesel
Dne 4.4.2015 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
Den po výstavě, v neděli 5. 4 2015 se bude v sále kulturního domu konat tradiční
,,Velikonoční Veselice“ pořádaná našim hasičským sborem.
Svátek matek
Jako každý rok druhou květnovou neděli pořádá Obec Bratřejov malou oslavu Svátku
matek. Oslava se uskuteční 10.5.2015 ve 14:00 hod. v sále kulturního domu, kde
vystoupí děti ZŠ a MŠ Bratřejov. Srdečně zveme všechny maminky.
Když se díváme na sportovní pořady,
kde se českým sportovcům daří, určitě
každého těší, že nás dobře reprezentují. Nemusí to být jen ve sportu, jsou i jiné
příležitosti, jak zviditelnit místo - obec, odkud pocházíme. I našemu chrámovému
sboru se podařilo dát „světu“ na vědomí, že nedaleko Vizovic je vesnice zvaná
Bratřejov, kde existuje něco, co stojí za povšimnutí. V neděli 8.3. byla televizí Noe
přímým přenosem vysílána do celé republiky a živě na internet nedělní bohoslužba
z Vizovic. Zpívala při ní schola i sbor – vizovická schola s kytarami a houslemi,
a také bratřejovský sbor v doprovodu varhan. Po skončení pořadu běžely jako
Chrámový sbor v přímém přenosu

obvykle titulky s účinkujícími, kde si všichni diváci mohli mimo jiné přečíst, že zpíval
Chrámový sbor Bratřejov, kdo ho dirigoval a kdo hrál na varhany.
Celý průběh přenosu byl velmi důstojný a myslím, že se vydařil. Náš sbor potěšila
slova chvály od televizního štábu i od těch, které jsme potkali venku po ukončení
vysílání. Ráda bych se však zmínila i o příspěvku, který napsala na internet jako
komentář k pořadu divačka z Prahy: „Mše vysílaná televizí Noe 8.3.2015 byla
nádherným požehnaným zážitkem! - určitě i díky famóznímu pěveckému sboru,
kterému bych ráda vyslovila extra poděkování! Prožila jsem nezapomenutelné
chvíle plné dojetí, radosti a pohody na duši…“ Takové hodnocení od naprosto
neznámých lidí nás utvrdilo v tom, že Chrámový sbor Bratřejov v přímém přenosu
opravdu dobře reprezentoval:-)
Marie Poláchová

Tak by se dalo nazvat téma, se kterým jsme
pracovali v mateřské škole během zimních
měsíců.
Děti se seznámily s několika řemesly.
Některá už zanikla, jiná přetrvávají. Většinu
řemesel si děti vyzkoušely. Stloukaly máslo
jako dříve selky, učily se látat, jako to dělají
krejčí
a
švadleny,
seznámily
se
s tkalcovským a bednářským řemeslem. Asi
nejvíce se dětem líbilo truhlářské řemeslo.
Ve školce si vyzkoušely práci se starými
nástroji – řezaly, vrtaly, uhlazovaly dřevo
pilníky a smirkovým papírem, zatloukaly
kladívkem. Aby si mohly toto řemeslo
porovnat se současným, oslovili jsme místního truhláře pana Luďka Světlíka, zda
bychom mohli nahlédnout do jeho dílny. Nečekaným překvapením byl téměř
dvouhodinový program, který si pro děti připravil. Ukázal jim, jakým pracovním
procesem musí projít dřevo, než se z něj stane ozdobná lišta. Děti, které chtěly, měly
možnost si všechny činnosti pod dohledem pana Světlíka vyzkoušet.
I touto cestou mu chceme ještě jednou poděkovat.
Děti a paní učitelky z mateřské školy
Řemesla našich /nejen/ předků

Dětský karneval MŠ konaný 28.2.2015

A už budeme mít
krásné jaro. Všichni
se těšíme, i když čas rychle utíká.
Začátek roku nám přinesl první
úspěch v podobě 4. místa v okresním
kole Matematické olympiády ve Zlíně,
úspěšným řešitelem byl žák 5. třídy
Šimon Lenczyk. V rámci prezentace
moderních technologií se žáci 4. a 5.
třídy zúčastnili exkurze „Technologie
budoucnosti hrou“ na SPŠ a OA
v Uherském Brodě.
ZŠ Bratřejov

Úspěšně se nám daří plnit úkoly v
rámci
celorepublikové
soutěže
„Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“.
Za nasbírané body byly pořízeny
floorballové hokejky, míče, hry a jiné
drobnosti. Na základě spolupráce
s Centrem na podporu integrace
cizinců měly děti možnost se seznámit
s paní
z Mongolska,
která
jim
vyprávěla o své zemi a četla pohádky
v rodném jazyce.
Co nás čeká? Žáci 3., 4., a 5. ročníku
se zúčastní okrskového kola recitační
soutěže v Jasenné a soutěže „Matematický klokan“.
Všem občanům bych chtěla za všechny žáky i zaměstnance popřát veselé
Velikonoce.
Mgr. J. Králová, řed.školy
Tento rok, jakožto předešlé roky se MS
věnovalo hlavně ochraně a krmení zvěře,
jak spárkaté, tak i drobné. K pravidelným povinnostem každého myslivce je
přikrmování zvěře v době strádání, to je od září do konce března. Lov zvěře srnčí:
srnec 3ks, plán 4ks, srna 3ks, plán 4ks, srnče 3ks, plán 4ks, černé 33ks, plán se
nesestavuje. Mufloní: muflon 1ks, plán 2ks, muflonka 2ks, plán 2ks, muflonče 1ks,
plán 2ks. Jelení 1ks, plán se nesestavuje. Je zřejmé, že plán srnčí zvěře nebyl
splněn. Důvodem je velké množství kusů této zvěře sražené automobily v úseku
Chrámečné – Pozděchov, železný most. I přes aplikaci pachového ohradníku nelze
úplně zabránit střetům motorových vozidel se zvěří.
Činnost MS Bratřejov v roce 2014

Dále se pokračovalo na pracích na střelnici Chrámečné. Byly z části vybudované
sklady na krmivo. Ve schvalovacím procesu je povolení střeliště lišky na průseku.
Mimo této činnosti myslivci uspořádali několik brigád na zalesnění a úklid lesa
a likvidaci starých oplocenek. Likvidovaly se též voliéry na odchov bažantů, které již
nesloužily svým účelům. Jedna z kulturních akcí je pořádání plesu, který je
u veřejnosti velmi oblíben a každý rok bývá hojná účast. Letos také členové
uspořádali soutěž ve střelbě na asfaltové terče, a to v červnu závody družstev
a v srpnu hlavní střelby o pohár MS Bratřejov.
V červnu se také pravidelně konají besedy s žáky MŠ a ZŠ na téma „Ochrana zvěře
a přírody“. Tento termín je určen z důvodů měsíce myslivost a ochrany přírody
a organizují ho pan JUDr.Tomša – zahájení a historie myslivosti, pan Černobíla –
zbraně a střelivo, pan Jančík – střelba ze vzduchovek a pan Kovář – zoologiebiologie a tradice myslivosti.
Hospodář MS uskutečnil dvě přednášky na téma „Ochrana přírody a zvěře“, a to
v MŠ Bratřejov a ZŠ Vizovice. Je třeba přiblížit dětem tuto tématiku a zaujmout je,
aby se mohly po dovršení 18 let stát právoplatnými myslivci. Také by ale měly
pochopit, že myslivost je hlavně starost o přírodu a zvěř a až na posledním místě je
průběžný lov zvěře. K této propagaci nás vede celorepublikový problém, stáří členů
MS, kdy např. průměrný věk v našem sdružení je 53let a v současné době má pouze
18 členů.
Za MS Jaroslav Kovář, hospodář

Slunce pomalu začíná vysoušet hřiště a místa k vykonávání
požárního sportu. Některé z nás pomalu začínají svrbět ruce
s představou nových závodů, úspěchů i neúspěchů, které neodmyslitelně patří
k vykonávání požárního sportu. Nejsme to jen my, ale i ze stran ostatních týmů to
není jinak, a někteří už trénovali, jak nám prozradily sociální sítě.
Přes zimu se mnozí připravovali individuálně, v sobotní podvečery chodili hrát
fotbálky na místní multifunkční hřiště.
SDH Bratřejov

První závod, na který zavítá tým bratřejovských hasičů se uskuteční na Vsetíně
18.4.2015 od 12:30 hodin. Na tartanovou dráhu v městské části Jasenice přijede
na 70 týmů. Jelikož jde o první soutěž v okolí, poměrně blízko slovenským hranicím,
zúčastní se také mnoho výborných slovenských týmů.
Dalším závodem bude 1. ročník pohárové soutěže ve Slušovicích. Uskuteční se
v dostihovém areálu dne 9.5.2015 od 14:00 hodin. Také zde se sejde mnoho
výborných týmů a každý bude chtít zapsat své jméno a jméno obce vítězným.
Atraktivním závodem je Okrsková soutěž v Jasenné v požárním útoku a ve štafetě
družstev. Výsledné časy obou disciplín se sčítají a výsledek není předem jasný.
Proběhne 30.5.2015 od 13ti hodin na hřišti v Jasenné a utkají se zde týmy pouze
našeho okrsku (Bratřejov, Jasenná, Lutonina, Ublo, Lhotsko, Chrastěšov, Vizovice,
Zádveřice a Zádveřice – Raková).
Přidávám kalendář závodů Zlínské ligy a Jihovalašské ligy nočních soutěží, kterých
se zúčastníme. Budeme rádi, když nás na závody přijdete podpořit. O dalších
závodech se dozvíte v Občasníku a na facebookových stránkách SDH Bratřejov.

Kalendář ZLPS (Zlínská liga)
31.5. Racková 13:30
7.6. Šarovy 13:00
14.6. Tečovice 13:30
28.6. Sazovice 13:30
4.7. Vrbětice 12:00
5.7. Nevšová 13:00
11.7. Horní Lhota 13:00
12.7. Velký Ořechov 13:00
2.8. Lukov 13:00
9.8. Bratřejov 12:30
16.8. Lhota 13:00
5.9. Nedašova Lhota 12:30
6.9. Nedašov 10:00
12.9. Hřivínův Ujezd 12:00

Kalendář JVLNS (liga nočních soutěží
20.6. Loučka 22:00
4.7. Štítná n. Vláří 21:30
18.7. Poteč 21:30
25.7. Mirošov 21:30
1.8. Drnovice 21:30
15.8. Vysoké Pole 21:00
29.8. Vrbětice 21:00

Závěrem bych chtěl, jménem SDH Bratřejov, všechny pozvat na Velikonoční Veselici,
která se uskuteční 5.dubna v sále KD. Vše vypukne úderem 20:00 hodiny.
Připravena bude bohatá tombola, občerstvení a překvapení večera. K tanci
a poslechu zahraje skupina Clera a DJ Márty. Předprodej vstupenek na akci
a hlavně na podporu hasičů proběhne domovním prodejem týden až 14 dní před
pořádanou akcí. Srdečně se na Váš těší pořadatelé.
S pozdravem David Schreiber

Výměna průkazek mimořádných výhod
a průkazů osoby se zdravotním postižením
K datu 31.12.2015 skončí platnost všech stávajících průkazek mimořádných výhod
(MV) a průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP), tj. TP, ZTP a ZTP/P, bez
ohledu na délku jejich platnosti (tzn. i kdyby byly přiznány jako „trvalé“), a to u všech
držitelů těchto průkazů. Od 1.1.2016 již budou muset mít všichni nový průkaz OZP.
Tyto nové průkazy bude Státní tiskárna cenin distribuovat od dubna 2015. Od dubna
do konce prosince 2015 musí všichni stávající držitelé průkazů požádat na Úřadu
práce (ÚP) ve Zlíně o výměnu za nový typ, a to svou osobní návštěvou na pracovišti
ÚP Zlín. Upozorňujeme, že tuto záležitost nelze vyřídit na pracovišti ÚP či na
sociálním odboru ve Vizovicích! Při podpisu Podkladů pro vydání nového průkazu
OZP je tedy nezbytná účast samotného klienta, neboť tento tiskopis se tiskne přímo
z aplikace v počítači a klient ho bude na místě sám podepisovat, a lepí se zde jeho
fotografie.
Sociální odbor města Vizovic

K jednání na ÚP je třeba mít s sebou: platný občanský průkaz, stávající průkazku MV
či průkaz OZP, nejlépe pokud klient dohledá i rozhodnutí o jeho přiznání, aktuální
fotografii (barevnou, velikost jako na OP).
Za výměnu průkazu bude ÚP účtován správní poplatek ve výši 30,- Kč. Nové průkazy
se budou podle věku vydávat na dobu 5 či 10 let, kdo bude mít kratší dobu posudku
LPS OSSZ, tak samozřejmě jen na tuto dobu. Klientům, kteří jsou držiteli průkazů MV
či OZP, a současně pobírají příspěvek na mobilitu, rozesílá ÚP již v současné době
informativní dopis o výměně průkazů. Klienti, kteří jsou držiteli průkazů MV či OZP,
ale současně nepobírají příspěvek na mobilitu, nebudou ze strany ÚP nijak
oslovováni, výměnu svého průkazu si musí vyřídit sami! Před jednání na ÚP
doporučujeme vyplnit a následně mít s sebou k jednání formulář Žádost o přechod
nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením (je možno vytisknout z webových
stránek ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz, získat osobně na
pracovišti ÚP ve Vizovicích nebo ve Zlíně, případně na sociálním odboru MěÚ
Vizovice). Je třeba zdůraznit, že kdo nebude mít od 1.1.2016 nový průkaz OZP,
od tohoto dne zcela ztratí nárok na své výhody pro OZP a bude muset podat novou
žádost o přiznání průkazu OZP, a tím absolvovat veškerá vyšetření u posudkového
lékaře a absolvovat též celé správní řízení na ÚP. Je proto v zájmu všech stávajících
držitelů průkazů MV a OZP, aby nejpozději do 31.12.2015 požádali o výměnu svých
průkazů!K nově vystaveným průkazům OZP budou nově vystavovány i parkovací
průkazy. Tuto záležitost pak bude možno vyřídit na sociálním odboru MěÚ Vizovice.
Bližší informace k výměně průkazů je možno získat na ÚP Zlín, tel.
950 175 111(ústředna), případně na sociálním odboru MěÚ Vizovice, tel.
777 471 156, 777 471 156, 777 471 157.
Marie Šlahařová, DiS., Sociální odbor MěÚ Vizovice

Vážení příznivci fotbalu, zimní příprava je v plnou proudu, a
tak bych Vás chtěl informovat o činnosti mládeže. Naši
nejmenší „přípravka“ se zúčastnila dvou turnajů. První
turnaj pořádal klub z Dolní Lhoty. Naši hráči zde skončili pátí ze šesti týmů, když
jsme dokázali porazit pouze tým ze Šarov. Druhý turnaj, který se uskutečnil
v tělocvičně v Újezdě, jsme ale vyhráli v konkurenci dalších pěti týmů.
TJ Sokol Bratřejov

Tým žáků se zúčastnil dvou turnajů. První turnaj pořádal klub z Kašavy, zde jsme
skončili na sedmém místě z osmi týmů. Druhý turnaj byl povedenější, když jsme
obsadili třetí příčku a odvezli jsme si z Trnavy pohár.
Ještě nás čeká turnaj ve Vizovicích, který bude v sobotu 21.3. na umělce za školou.
Těšíme se na Vaši přízeň a podporu v jarní části soutěže.
Richard Zicha ml. – jednatel TJ Sokol Bratřejov

Rozlosování MUŽI 2015
Bratřejov - Slopné
Vysoké Pole - Bratřejov
Bratřejov - Bylnice
Dolní Lhota - Bratřejov
Bratřejov - Nedašova Lhota
Lípa - Bratřejov
Bratřejov - Mladcová B
Ludkovice - Bratřejov
Bratřejov - Návojná
Jasenná - Bratřejov
Bratřejov - Březnice A
Nevšová A - Bratřejov

NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

29.03.2015
05.04.2015
12.04.2015
18.04.2015
26.04.2015
03.05.2015
10.05.2015
17.05.2015
24.05.2015
31.05.2015
07.06.2015
14.06.2015

15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
10:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Rozlosování ŽÁCI 2015
Bratřejov - Mysločovice
Kašava - Bratřejov
Bratřejov - Fryšták
Bylnice - Bratřejov
Bratřejov - Tečovice
Bratřejov - Mladcová
Slušovice - Bratřejov
Bratřejov - Sehradice
Malenovice - Bratřejov
Bratřejov - Lužkovice A
Újezd - Bratřejov

NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE

05.04.2015
12.04.2015
19.04.2015
26.04.2015
03.05.2015
10.05.2015
16.05.2015
24.05.2015
31.05.2015
07.06.2015
14.06.2015

13:00
10:30
13:30
13:30
14:00
14:00
14:00
14:00
10:00
14:00
10:00

Rozlosování - PŘÍPRAVKA 2015
Dolní Lhota-Bratřejov
Šanov - Bratřejov
Slušovice A – Bratřejov
Bratřejov - Jasenná
Lípa - Bratřejov
Bratřejov - SK Vizovice
Val. Klobouky - Bratřejov
Bratřejov - Vysoké Pole
Slušovice B - Bratřejov
Bratřejov - Dolní Lhota
Veselá - Bratřejov
Bratřejov - Zlín

PO
NE
PO
ČT
NE
ČT
PO
ČT
PO
ČT
ČT
ČT

30.03.2015
05.04.2015
06.04.2015
16.04.2015
26.04.2015
30.04.2015
04.05.2015
14.05.2015
18.05.2015
28.05.2015
04.06.2015
11.06.2015

16.00
13:00
16:00
17:00
13:30
17:00
16:00
17:00
16:30
17:00
16:30
17:00

Milí spoluobčané, máme v obci vybudované krásné multifunkční hřiště se širokou
možností sportovního využití. Připravili jsme pro vás nový ceník pronájmu tohoto
zařízení. Děti a mládež do osmnácti let mají vstup zdarma v doprovodu dospělé
osoby. Pro ostatní sportovní příznivce obce jsou ceny nezměněny: tenisový kurt
100,-Kč/hod., celá plocha 150,-Kč/hod. a příplatek za umělé osvětlení 50,-Kč/hod.
Celodenní pronájem 1000,-Kč. Klíče jsou k vyzvednutí u správce hřiště pana
Srněnského Miroslava č.p. 225 (pod kulturním domem) mobilní číslo 739 842 600.
Zicha Richard st.
ŘKF Bratřejov - velikonoční obřady
2.4.2015 - Zelený čtvrtek
3.4.2015 - Velký pátek
4.4.2015 - Bílá sobota
5.4.2015 - Velikonoční neděle

18.00 hod.
18.00 hod.
19.30 hod.
10.30 hod.

Bohoslužby o Velikonocích – ČCE Pozděchov
3.4.2015 – Velký pátek – bohoslužby s Večeří Páně v 17.30 (na faře)
5.4.2015 – Velikonoční neděle - bohoslužby s VP v 8.45 (v kostele)
6.4.2015 – Velikonoční pondělí – bohoslužby v 8.45 (na faře)

Žádost občanům
Vážení spoluobčané, za dveřmi již máme 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 naše
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.
Přeji Vám krásné prožití velikonočních svátků a pro nejmenší bohatou pomlázku.
Zicha Richard, starosta obce

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! POZOR ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NEPŘEHLÉDNĚTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
V souladu se zněním zákona o odpadech ( č.185 / 2001 Sb.) bude letos
proveden ve vaší obci

"Sběr nebezpečných odpadů z domácností"
akce proběhne v sobotu 16.5.2015 od 7.30 do 13.55 hod.
1. Jasenná - u motorestu "Kašpar"
2. Jasenná - na točně
3. Lutonina
4. Ublo - dolní autobusová zastávka
5. Ublo - hasičská zbrojnice
6. Bratřejov - Fa. "MBD" u hl. silnice
7. Bratřejov - u Obecního úřadu
8. Lhotsko

7.30 - 8.15 hod.
8.20 - 9.05 hod.
9.15 - 9.45 hod.
10.00 - 10.30 hod.
10.35 - 10.55 hod.
11.05 - 11.45 hod.
12.35 - 13.20 hod.
13.35 - 13.55 hod.

Mimo uvedené hodiny již nebude možno odpady odevzdávat, neboť svozová technika
bude přesunuta do další obce.
V uvedené době bude na stanovených místech moci každý občan zdarma odevzdat k
likvidaci následující druhy odpadů:

• olejové automobilové filtry • plechovky se zbytky barev •
• monočlánky • autobaterie • zářivky • znečištěné láhve a sklo 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 • televizory • rádia • ledničky • domácí elektrospotřebiče •

• objemné odpady
( koberce, linolea, kočárky, mísy WC, umyvadla, ...) •

• odpady zeleně • stavební odpady • klasický kovový šrot dřevo •
Jelikož tyto sběry ve vaší obci budou organizovány každoročně, není důvod, aby některé z
těchto nebezpečných odpadů končily v popelnicích, velkobjemových kontejnerech, kamnech
a nebo dokonce ve volné přírodě. Věříme, že každý z vás, kdo takové odpady vlastní, využije
této výhodné příležitosti a akce se zúčastní.
Za Váš osobní příspěvek ke zlepšení a ochraně životního prostředí ve Vaší obci děkuje

Obecní úřad a společnost Marius Pedersen a.s.
_____________________________________________________________
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! POZOR ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Zveme Vás na oslavu Svátku matek a pátou výstavu umu a řemesel

