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Zastupitelstvo obce Bratřejov dne 23.9.2015
SCHVÁLILO smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene pro přípojku kabelového vedení nízkého napětí pro novostavbu
obcesmlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro
p.Lišky,zastupitelstva
SCHVÁLILO
přípojku nadzemního kabelového vedení nízkého napětí pro novostavbu p.Duroně.
NESCHVÁLILO záměr prodeje části obecního pozemku p.č.2612/8, SCHVÁLILO
opravu propustků na Chrámečném, SCHVÁLILO Dodatek č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace adres a nemovitostí, SCHVÁLILO podání žádosti o prodloužení platnosti
povolení k vypouštění odpadních vod do vodního toku, ODLOŽILO uplatnění sankcí
za nedodržení smluvní doby k vypracování projektové dokumentace firmě MSS
Projekt s.r.o., SCHVÁLILO finanční příspěvek 5000,-Kč TJ Sokol Bratřejov na
zakoupení sady dresů pro mužstvo přípravky, SCHVÁLILO podání žádosti o dotaci
z MŽP na akci ,,Stabilizace sesuvu svahu“ za budovou šaten na hřišti, SCHVÁLILO
opravu obecní kanalizace na pozemku p.č.2616/6 u pana Válka RD čp.133,
SCHVÁLILO veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na pořízení
štěpkovače a 4ks kontejnerů 1100 litrů, SCHVÁLILO přílohu č.2 této smlouvy
Smlouvu o výpůjčce s MAS na 4ks kontejnerů a 1ks štěpkovače, SCHVÁLILO
rozpočtové opatření č.3/2015, VZALO NA VĚDOMÍ informaci starosty o setkání
důchodců 17.10.2015, informaci starosty o probíhajících akcích oprava mostů u
Polčáků a Pešáků, SCHVÁLILO firmu Miroslav Horák, Hřbitovni 695, Slušovice 763
15, k výrobě a dodání dvou těles autobusových zastávek, VZALO NA VĚDOMÍ
krizový plán obce Bratřejov, ODLOŽILO výstavbu demontované lávky přes
,,Bratřejovský potok“ u RD č.p. 45, SCHVÁLILO na základě žádosti a zveřejněného
záměru geometrický plán č. 528-53/2015 na směnu pozemků s paní Jančíkovou.
Zastupitelstva obce

Obec štěpkuje
S přispěním MAS VaS jsme získali profesionální štěpkovač.
Občané mají možnost zpracovat větve z ořezu stromů až do čtrnácti centimetrových
průměrů na cca deseticentimetrové špalíky, určené pro domácí vytápění. Od obce
lze pronajmout velké vaky určené na vysušení těchto špalíků. Štěpkování bude
probíhat v předem určených dnech a hodinách zaměstnanci obce. Větší množství
klestí a ořezů jsme schopni zpracovat i po osobní nebo telefonické domluvě
v určeném dohodnutém termínu.
Informace OÚ

Sběr starého železa
V týdnu od 5. do 9.10.2015 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 5. do 9.10.2015 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 3.10.2015
na křižovatce u hlavní silnice I/49 v době od 11.15 – 11.45hodin 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.
Zicha Richard, starosta obce
Setkání důchodců
Jako každoročně tak i letos Vás zveme na setkání důchodců,
které se uskuteční 17.10 2015 v kulturním domě Bratřejov. Mimo jiné se představí ZŠ
s operetkou ,,Budulínek“, vystoupí naši nadaní mladí umělci z Bratřejova a k tanci i
zpěvu bude hrát cimbálovka ,,Ocún“. Malé občerstvení a něco k pití bude zajištěno.
Kultura v obci

Výstavy fotografií
V měsíčních intervalech probíhaly ve vestibulu předsálí kulturního domu výstavy
fotografií bratřejovských fotografů. Měli jsme možnost shlédnout fotografie paní
Andrey Tannenbergové ,,Oka-mžiky“ mladého začínajícího umělce Luďka Štalmacha
,,Svět mýma očima“ a poslední, ještě probíhající výstava, pana Vladimíra Holuba
s názvem ,,Kresba světlem“. Rádi bychom v budoucnu vytvořili výstavu ,,Živelné
události v naší obci“. Proto si Vás touto cestou dovoluji požádat, pokud máte ve
svých archívech fotografie znázorňující živelné události v Bratřejově z minulých let o
jejich zapůjčení.

Obec Bratřejov a sociální odbor Vizovice budou
organizovat přednášku pro důchodce na téma
(Ne)bezpečný věk. Jedná se o asi hodinový pořad, určený primárně pro seniory,
týkající se jejich bezpečnosti v domácnosti i na ulici. Obsah DVD dle kapitol: Život je
cennější, Příležitost dělá zloděje, Možná přijde i podvodník, Někdo je za dveřmi,
Nemusím být oběť, Klíč k bezpečí, Stáří bez nehod a Trable v letech.
Pořad je, dle mého názoru, velmi dobře udělaný a zpracovaný. O svých
nepříjemných zážitcích v něm hovoří přímo senioři – oběti trestných činů, na nich
spáchaných. Prezentace filmu již proběhla velmi úspěšně v Domě s pečovatelskou
službou ve Vizovicích. Účast obyvatel byla hojná a zájem značný. Celé promítání
bylo pojato jako beseda na dané téma se sociální pracovnicí paní Šlahařovou.
Zájemci měli možnost ptát se i na další záležitosti z oblasti sociální péče. Jelikož si
myslím, že bezpečí seniorů je mimořádně závažné a aktuální téma pro všechny,
doporučoval bych se této akce konané 5.10.2015 od 16.00hod. na klubovně KD
zúčastnit.
Sociální odbor Vizovice

Hasičská sezóna roku 2015 se pomalu uzavírá. Letos se do
závodění aktivně vrhl tým Mužů A a tým Žen, který se ve
Zlínské lize požárního sportu(ZLPS) umístil na celkovém 3.místě. V Jihovalašské lize
nočních soutěží(JVLNS) se holky umístily na celkovém 5.místě, což je určitým
zklamáním oproti minulému roku. Tým Mužů se potýkal celou sezónu s nedostatkem
lidí a tak jsme to řešili vypůjčením kluky z ostatních týmů. Za to jim patří velké
poděkování. Objezdili jsme kompletní ZLPS, která se skládala ze 14.kol. Umístili
SDH Bratřejov

jsme se na celkovém 8.místě. V JVLNS jsme se v docela velké a kvalitní konkurenci
umístili na celkovém 5.místě. Oba dva týmy se samozřejmě zúčastnily i ostatních
Pohárových soutěží. Dne 9.8.2015 se konalo další kolo ZLPS, a to u nás v Bratřejově
na místním fotbalovém hřišti. Počet týmů se zastavil na čísle 68, což je neskutečné
množství ve srovnání s jinými koly ZLPS (40 týmů). Velké poděkování patří
pořadatelům této akce, všem návštěvníkům hasičských závodů a také fotbalistům za
zapůjčení fotbalového hřiště.
A co nás ještě letos čeká? 3.10.2015 October Cup ve Velkých Hošticích,
17.10.2015 Pohár Republiky ve Vacenovicích, kde obhajujeme loňské vítězství, za
účastni mnoha kvalitních týmů české i slovenské republiky, 24.10.2015 poslední
noční soutěž ve Véskách u Uherského Hradiště a někdy v průběhu listopadu nebo
prosince se sezóna uzavře Mikulášskou soutěží ve Vrběticích.
David Schreiber
Školní rok jsme zahájili 1. září v počtu 31 dětí. I. třídu
navštěvuje 9 žáků (7 prvňáčků a 2 druháci). II. třídu 22 žáků
(8 třeťáků, 7 čtvrťáků a 7 páťáků). Do mateřské školy letos dochází 16 dětí.
V tomto školním roce jsme se zapojili do projektu „Ovoce do škol“, ve kterém děti
dostávají dotované ovoce. Další aktivitou je vzdělávací program „Zdravá 5“,
zabývající se zásadami zdravého stravování, jako samozřejmou součástí životního
stylu, kterého se účastní základní i mateřská škola. Stále jsme zapojeni v celostátní
soutěži „Recyklohraní“, jejímiž sponzory jsou firmy zabývající se recyklací a tříděním
odpadů. Tato soutěž je dalším pokračováním výchovy dětí k zodpovědnosti za životní
prostředí. Děti sbírají také hliník a biologickým odpadem plní kompostéry na školní
zahradě. V rámci výuky anglického jazyka byla žákům 4. a 5. ročníku nabídnuta
možnost jednou měsíčně konverzovat s rodilým mluvčím s pedagogickým vzděláním.
Tyto hodiny budou přizpůsobeny úrovni znalosti žáků a mají vést ke zvýšení
motivace žáků učit se anglický jazyk. 30. září začal na škole pracovat kroužek
keramiky, o další kroužky nebyl ze strany dětí projeven dostatečný zájem pro jejich
otevření.
ZŠ,MŠ Bratřejov

Žákům, jejich rodičům i všem zaměstnancům školy přeji pevné nervy a pohodu
v celém školním roce.

Mgr. J. Králová, řed.školy

Střípek z naší činnosti
Motto: „Listí už je na zemi, dělá cesty zlaté, po nich podzim přichází, tak mě tady
máte“.
S přicházejícím podzimem jsme se dozvídali, které plodiny dozrávají v zahrádkách,
na polích a v sadech. Při té příležitosti jsme zjistili, že některé plody dokáží obarvit i
látku. Pomocí červené řepy jsme si vyrobili ubrousky a plátěné pytlíčky na své
tajnosti. Seznámili jsme se s některými běžnými jídly našich předků. Vyzkoušeli jsme
si oškrábat brambory a upéct je s bylinkami. To byla dobrota!  Ochutnali jsme také
sušené ovoce. V první podzimní den jsme si na školní zahradě udělali malou
slavnost. Skřítek Letníček předával svou vládu skřítkovi Podzimníčkovi.
K občerstvení jsme si uvařili pohankovou kaši a bylinkový čaj, zajídali to posledními
jablíčky z naší zahrady.

Děti a paní učitelky z MŠ

TJ Sokol Bratřejov

Vážení fotbaloví příznivci,

Podzimní část sezóny se překlopila do druhé poloviny,a tak mi dovolte krátké
ohlédnutí. Náš tým mužů se dlouho nemohl vzpamatovat z jarní části v okresním
přeboru, ve které jsme téměř všechny zápasy prohrál. S každým ze soupeřů ve III.
Třídě jsme hráli vyrovnaný souboj, chyběla nám však trocha toho fotbalového
štěstíčka. Smůlu jsme zlomili až v zápase s posledním Šanovem, který jsme doma
vyhráli 6:1. V dalším kole jsme si odvezli 3 body z Velkého Ořechova. Momentálně
jsme 3. od konce, to však není pozice, na které bychom být chtěli. Z týmu je teď
skvělá parta a doufáme, že svými výkony opět přilákáme větší množství domácích
fanoušků, které po nepodařené sezóně v okrese přestalo na bratřejovský fotbal
chodit.
Nově máme v Bratřejově tým dorostenců, který vznikl po ukončení žáků. Ti, kteří
ještě věkově spadají do žákovské kategorie, hrají v Bratřejově za dorost, ale také ve
Vizovicích za žáky. Náš dorost hraje uprostřed tabulky, vyhráli 3 zápasy a 3 zápasy
prohráli. V dorostu nám vyrůstá budoucnost do mužského týmu, protože už teď,
v jejich věku jich hned 5 hraje za muže. Tímto Vás zvu na některý z domácích
zápasů, které hrajeme na hřišti v Bratřejově. Hracím dnem pro domácí zápasy je
vždy sobota. Přijďte podpořit budoucnost bratřejovského fotbalu.

Náš nejmladší tým, kterým je přípravka, jsme museli z administrativních důvodů
přesunout pod hlavičku Prlova, který nutně potřeboval tým mládeže. To je ale jediné,
co se změnilo. I nadále tým vede Richard Zicha starší ve spolupráci s Mirou
Kalendou a Petrem Zahradníčkem. Domácí zápasy hrají v Bratřejově, a to ve čtvrtek.
Doufám, že se nám zase začne výsledkově dařit a budete na náš fotbal chodit rádi.
Dále mi dovolte, abych Vás pozval na již tradiční hodovou zábavu, která se letos
uskuteční v sobotu 24. října v kulturním domě v Bratřejově. Připravena je pro Vás
spousta pití, jídla a bohatá tombola. K tanci i poslechu Vám zahraje kapela Vyhoď
blinkr.
Srdečně zvou pořadatelé.
Za TJ Sokol Bratřejov
Richard Zicha ml., jednatel

ŘKF Bratřejov

Prázdninový pobyt dětí na faře

Poslední týden v srpnu (23.- 28.8.2015) se na
bratřejovské faře konal prázdninový pobyt pro děti. Přesně
20 dětí se spolu s mládeží, která program připravovala,
zaměřilo na historické téma „Král Artuš“. Děti hned na
začátku pobytu obdržely barevná trička, podle barev pak
byly rozděleny do tří týmů. Plnění různých úkolů
v průběhu dne bylo vždy večer završeno vyhodnocením.
Ti, kteří se snažili splnit úkoly co nejlépe, byli odměněni
samotným Artušem. Místo odznaku získali knoflíček, který
si mohli sami přišít na své barevné tričko. Stali se z nich
pak „panoši, zbrojnoši, lučištníci“. Ten nejlepší byl na
konci pobytu jmenován novým králem Artušem.
Lucie Poláchová

Maštale
V neděli 27.9. odpoledne proběhlo přátelské posezení v prostorách fary
v Bratřejově. Důvodů k takovému setkání bylo hned několik - prvním bylo významné
životní jubileum (80let) pana Josefa Zádrapy, který se dlouhá léta staral o náš kostel
jako kostelník, je také prvním bratřejovským trvalým jáhnem (pozn.: jáhen pomáhá
knězi-faráři, navštěvuje nemocné, může také křtít, oddávat, pohřbívat atd.). Dalším
důvodem k oslavě bylo životní jubileum faráře P.Jindřicha Peřiny a třetí významnou
událostí bylo znovuotevření zrekonstruovaných prostor farní hospodářské budovy
tzv.maštalí.
Oslavě samozřejmě předcházely náležité přípravy. Přes dvě desítky ochotných
pomocníků se postaralo o to, aby z 30 ks živých vykrmených brojlerů, které daroval
sponzor, bylo připraveno občerstvení v podobě kuřecího masa na několik způsobů,
ať už grilované či oblíbené řízečky. Šikovné maminky a babičky přispěly tím, že
přinesly napečené cukroví a vdolky. Pánové zase sáhli do zásob z loňské úrody a
vzali s sebou vzorek z trnek, jablek nebo meruněk. Pohoštění tak bylo pořízeno za
nejmenší možné náklady.
Po gratulacích oběma oslavencům poděkoval P.Peřina všem, kdo se podíleli na
opravách maštalí jak vlastnoruční pomocí, tak i dary a příspěvky. Rekonstrukci velmi
komplikovala vlhkost, která se znovu a znovu objevovala na již opravených stěnách.
Do budoucna se plánuje připravit v půdních prostorách několik míst pro možné
přenocování v letních měsících.
Poděkování patří také Obecnímu úřadu Bratřejov za poskytnutí finančního
příspěvku, který byl použit na zakoupení vybavení – stylového selského nábytku a
profi myčky. Prostory maštalí budou k dispozici všem obyvatelům Bratřejova i
ostatním zájemcům.

Představujeme Vám nové využití zrekonstruovaných prostor farní
hospodářské budovy tzv. maštalí

KUCHYŇKA - plně
vybavená, vč. jídelního
servisu a skla pro 50 osob.
K dispozici je plynový
sporák s troubou,
lednice,mv. trouba, myčka
a rychlovarná konvice.

DĚTSKÝ KOUTEK S
HRAČKAMI místnost se
využívá pro pravidelné
setkání maminek s dětmi.
Při akcích lze využít jako
hrací koutek.

KRBOVNA - stylové
posezení pro 40-50
osob. Součástí
místnosti je krb, který je
také možno využít.

MOŽNOST PRONÁJMU ZA ÚČELEM RŮZNÝCH SETKÁNÍ A RODINNÝCH AKCÍ
kontakt pro zamluvení: 731 626 538 / cena 1000,- Kč

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 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 3.10.2015 od 7.30 do 13.45 hod.
1. Jasenná - u motorestu "Kašpar"
2. Lutonina
3. Ublo - dolní autobusová zastávka
4. Ublo - hasičská zbrojnice
5. Bratřejov - Fa. "MBD" u hl. silnice
6. Bratřejov - u Obecního úřadu
7. Lhotsko

7.30 - 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.
13.30 - 13.45 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.
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