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Červen 2016

Zastupitelstvo obce
ZO
Bratřejov
na
svém
18.zasedání
ZVEŘEJNILO
ZÁMĚR
směny části obecního
zastupitelstva
obce
pozemku p.č.2616/1 a pronájmu obecního
pozemku p.č. 1083/1 o výměře 1809m2 v k.ú.
Bratřejov u Vizovic.
SCHVÁLILO umístění kříže k památce padlých
z 1.světové války na obecní pozemek p.č.166
naproti RD č.p.110, výměnu nevyhovující trafo
stanice TS T2, za novou sloupovou trafostanici
včetně vedení NN, nařízení obce Bratřejov č.1/2016, kterým se vydává tržní řád obce
Bratřejov, směnnou smlouvu mezi obcí Bratřejov a panem Radimem Matyášem,
geometrický plán č. 531-77/2015 ze dne 11.3.2016, koupi pozemku p.č.288/2 lesní
pozemek - ost.komunikace o výměře 81m2.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu o inventurách 2015, informaci starosty obce o pozvání
pouťových atrakcí na 5.7.2016,informaci o konání prvního adventního jarmarku
v obci, informaci policejního krajského ředitelství o bezpečnostní situaci na katastru
obce v roce 2015, informaci starosty obce o tělesech zastávky na Chrámečném.
ODLOŽILO ROZHODNUTÍ pořádání akce ,,Ve stopě Zlínské šestidenní.
Na 19.zasedání zastupitelstvo ZVEŘEJNILO ZÁMĚR pronájmu části obecního
pozemku p.č.2488/4 o výměře cca 2500m2 v k.ú. Bratřejov u Vizovic, SCHVALILO
podání žádosti o dotaci ze SFŽP na akci ,,Stabilizace sesuvu svahu“ za budovou
šaten na hřišti a POVĚŘILO starostu obce k jednáni se SFŽP v rámci této akce.
SCHVALILO pořádání akce ,,Ve stopě Zlínské šestidenní“, která se uskuteční
v sobotu 17.9.2016, účetní závěrku a hospodaření obce Bratřejov za rok 2015, účetní
závěrku ZŠ a MŠ Bratřejov za rok 2015, závěrečný účet obce Bratřejov za rok 2015
včetně všech jeho povinných příloh. SCHVÁLILO přijetí dotace z KÚ Zlín na opravu
cisternové automobilové stříkačky ve výši 350.000 Kč, přijetí dotace z KÚ Zlín na
opravu KD ,,Oprava lakování parket a výměna dveří a zárubní“ ve výši 157 000Kč,
přijetí dotace z MMR na akci ,,Rekonstrukce školní zahrady v Bratřejově pro hru,
pohyb a poznání“ ve výši 363 848Kč, rozpočtové opatření č.1/2016, smlouvy o
podmínkách a právu provést stavbu oprava mostů M-04, M-06 a M-07, pronájem
obecního pozemku p.č. 1083/1, výstavbu kolumbária na obou hřbitovech a
POVĚŘILO starostu obce k předložení vizualizace a cen návrhů.
VZALO NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti a hospodaření obce Bratřejov za rok 2015,
zprávu kontrolního a finančního výboru, informace starosty o kulturních akcích 2016.
NESCHVÁLULO finanční příspěvek Domovu pro seniory Lukov a ODLOŽÍLO
ROZHODNUTÍ o pořízení změny č. 1 Územního plánu Bratřejov a zpracování
Zprávy o uplatňování územního plánu Bratřejov na mimořádné zasedání dne
2.5.2016, na kterém Zprávu o uplatňování územního plánu Bratřejov v uplynulém
období 2013 – 2016 VZALO NA VĚDOMÍ.

Obec a dotace Obec v letošním roce získala dotace zatím
na tři akce. Tou první je rekonstrukce v kulturním domě, kde se
budou vyměňovat dveře včetně zárubní a opravovat a lakovat parkety. Tato úprava
vyjde na cca 300 000,-Kč a obec se bude podílet 50%. Druhou akcí je úprava školní
zahrady vybavením nových herních prvků pro výchovu a hru dětí ZŠ a MŠ. Projekt je
financován z Ministerstva místního rozvoje částkou 400 000,- Kč s podílem obce ve
výši cca 120 000Kč. Zatím poslední odsouhlasenou dotací je příspěvek ze Zlínského
kraje na opravu výjezdové hasičské Tatry, kde se bude měnit cisterna na vodu,
karosářské opravy kabiny a opravy podvozkové části. Kraj nám poskytl 350 000,-Kč
a spoluúčast obce 45%. Na Ministerstvu pro místní rozvoj je požádáno o dotaci na
opěrnou zeď za šatnami u fotbalového hřiště, u Ministerstva školství a tělovýchovy o
dotaci na vybudování přístavby ke kulturnímu domu, sloužící jako sociální zařízeni a
šatny pro účinkující v sále a sportovce na přilehlých sportovištích.
Informace OÚ

Vizualizace akce „Rekonstrukce školní zahrady v Bratřejově pro hru, pohyb a poznání“.

Strom roku ČR Bratřejovská hrušeň. Stala se skutečnost a naše Hrušeň planá,
která se nachází za rodinným domem pana Karla Jurčáka, byla vybrána do finálové
dvanáctky strom roku ČR 2016. Tato nádherná Hrušeň polnička (Pyrus pyraster)
stáří cca 200 let, obvod kmene 342cm, svým věkem pamatuje i Prusko-rakouskou
válku, se kterou rok 2016 pojí její 150. výročí. Je datováno, že válka nepostihla obec
přímo válečnými operacemi, ale procházející vojska, která si zde doplňovala zásoby,
sem zavlekla obávanou choleru.
Vizovicko bylo od nepaměti vystaveno válečným útrapám. Existuje pověst, že
obyvatelé Bratřejova se ukrývali po několik let v horách a svá pole obdělávali jen v
noci. Je možné, že plody stromu sloužily v těžkých dobách lidem k obživě, to dokládá
recept na ovocnou polévku.
Později se situace zlepšila, o jídlo nebyla nouze. Hospodáři o hrušku ztratili zájem,
její drobné plody se i na pálenku náročně sbírají. Pomalu upadla v zapomnění.
Víme, že kryla hlavy pasáků, kteří kolem hlídali krávy a ovečky, mimo jiné byla
ponechána jako hraniční strom. Dokonce přežila těžké časy minulého režimu, kdy
družstvo v rámci zcelování pozemků rušilo meze a remízky.
Hrušku objevily místní děti, ve větvích si postavily stromové obydlí, a trávili zde
hodně času při hrách v koruně naší krásné hrušky. Díky poutavému habitu a výhledu
z koruny do okolí, se stala základnou pro 3 generace mládeže.
Nyní trochu opomenutá, chráněná houštím, krášlí drsnou krajinu Vizovických vrchů.
Žádáme všechny, ne jenom občany Bratřejova, o podporu hlasů. Nově bude možné
finalisty podpořit sběrem starých, vyřazených mobilů. Za každý takto recyklovaný
mobil finálový strom obdrží 20 hlasů. Asekol pro tyto účely navrhovatelům finálových

stromů zapůjčí kontejnery určené pro elektrospotřebiče, které budou umístěny na
obecním úřadu. Další možností hlasování je zaslání DMS ve tvaru DMS STROM 6.
Kdy cena jedné DMS je 30,-Kč (z této částky bude 27,-Kč použito na náš strom).
Poslední možností jsou podpisové archy, na které je možné zaznamenat podpisy. Je
zde však jedna maličká povinnost, za každý podpis se má vybírat tři koruny. Tento
požadavek bychom rádi pokryli oslovením podnikatelů a firem v blízkém okolí, kteří
by tyto podpisové archy mohli zaplatit. Jeden arch obsahuje dvacet podpisů, tím
pádem je za cenu šedesáti korun.
Nejedná se jenom o zviditelnění obce Bratřejov, ale o ukázku přírody Valašska. Proto
Vás žádám o pomoc při hlasování k prezentaci naší krásné tvrdé Valašské přírody.

ZŠ,MŠ Bratřejov

Den Země v mateřské škole

„Země je mým tělem, voda krví mou, povětří mým dechem, oheň silou mou.“
Už dávno víme, že naši planetu tvoří čtyři živly – voda, oheň, vzduch a země. Také
víme, že planeta Země je jediná ve vesmíru, kde žijí lidé, živočichové a rostou
rostliny. Zaslouží si, abychom ji chránili a pečovali o ni. Každý rok vezmeme igelitové
tašky a jdeme uklidit kousek přírody. Víme, že to dělat nemusíme, ale prostě
chceme. Svět se skládá z maličkostí. A když se maličkosti spojí, vždy vznikne něco
velkého .
Přírodní živly jsme využili při hraní si s rodiči na školní zahradě. Mohli jsme využít
svou hravost a fantazii při pracovním a výtvarném tvoření, zkoumání, objevování –
co všechno létá, zvuky vody, co nepatří do půdy,co se děje s vodní hladinou, když se
do ní dostane jar, simulace vzniku sopky, prolézání pavoučí stezky, zasazení
semínek smrku a spousty jiných aktivit. Závěr oslavy Dne Země s rodiči patřil jako
každý rok „stolu hojnosti“, který připravily maminky. Jsou to vždy dobrůtky, které
vyrostly v přírodě nebo je vytvořily šikovné ruce. Vše zapíjíme křišťálovou vodou
nebo meduňkovým čajem z naší bylinkové zahrádky.
Rozcházeli jsme se s poděkováním živlům, které nám poslaly krásné slunečné
počasí.
Planeto Země, přejeme Ti, aby přibývalo lidí, kteří svými malými skutky pomohou
k zachování Tvých nenahraditelných darů.
Děti a pí.učitelky mateřské školy

Myslivecké sdružení

Červen Měsíc myslivosti
Červen jako měsíc myslivosti je tak označován již více jak půl století. Červen je
časem přelomu jara a léta, časem nejdelšího slunečního svitu a nejkratších nocí.
V červnu je naše příroda plná života, vše bují a kvete. V tomto měsíci se rodí a líhne
nejvíce mláďat. Proto celá příroda potřebuje naši ochranu a péči, a to nejen nás
myslivců, ale i všech ostatních občanů. Nová mláďata, stejně jako malé
děti, potřebují pro svůj vývin co nejvíce klidu a pohody. Proto apelujeme zvlášť na
chovatele psů, aby při procházkách přírodou omezili volné pobíhání svých miláčků.
Vždyť jaké by to bylo, kdyby jste při vycházce nezahlédli ani živého tvora,
nezaslechli zpěv ptáků?
Tolik malé zamyšlení nad měsícem myslivosti a nyní co náš spolek připravil pro
veřejnost v měsících červnu a červenci.
V neděli 26. června od 8 hodin proběhne na naší střelnici již devátý ročník závodu
tříčlenných družstev ve střelbě na loveckém kole.
A pozor !
Hlavní závod, 33. ročník soutěže ve střelbě jednotlivců na loveckém kole,
doplněný tentokrát závodem ve střelbě na lišku na průseku, O pohár MS
Bratřejov, z.s. se uskuteční o týden dříve, než je uvedeno v obecním kalendáři, a to
v neděli 31. července od 8 hodin.
Pro milovníky zvěřinových jídel bude opět připraven guláš, pečený divočák se zelím
a knedlíkem a klobásy z udírny.
Na pití čepované pivo, kofola a další nealkoholické nápoje a pro děti zmrzlina.
V odpoledních hodinách pak bude bohatá zvěřinová a věcná tombola.
Na Vaši hojnou účast se těší Bratřejovští myslivci.

Pavel Kovář, předseda MS

Dovolte mi, abych Vás seznámil s aktualitami a děním v
hasičském sboru v Bratřejově.
Úvodem chci poděkovat všem, kteří navštívili ,,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 2017 v tradičním termínu na Velikonoční neděli.
Sezóna pro nás letos začala doma, na hřišti v Bratřejově, kde jsme pořádali
okrskovou soutěž v požárním sportu.
SDH Bratřejov

Soutěž zahájily dopoledne přípravky, mladší žáci a starší žáci. Nejúspěšnější týmy,
byly z Ubla, které obsadily ve všech kategoriích první místa.
Odpoledne v soutěži pokračovaly týmy žen, mužů a veteránů (muži nad 35 let).
Bratřejov byl zastoupen týmem žen, které sice neměly nejrychlejší štafetu, ale díky
krásně předvedenému útoku s časem 19:61 obsadily příčku nejvyšší. Dále byl
Bratřejov zastoupen dvěma týmy mužů. Tým Bratřejovského Béčka skončil na
čtvrtém místě a tým A obsadil předposlední devátou pozici. Doufáme, že se
návštěvníkům soutěž líbila.
24.5.2016 v dopoledních hodinách jsme pořádali pro děti MŠ a ZŠ Bratřejov
každoroční úkázku práce hasičů. Dále byly připraveny hry s hasičskou tématikou a
letos k nám zavítali zdravotníci Armády ČR. Doufáme, že se akce dětem líbila.
V sezóně budem dále pokračovat na soutěžích Zlínské ligy požárního sportu(ZLPS)
a Jihovalašské ligy nočních soutěží(JLNS).
Racková 29.5.2016 v 13:30 – ženy a muži ZLPS
Mirošov 4.6.2016 v 21:30 –
ženy a muži JLNS
Šarovy 5.6.2016 v 13:00 –
ženy a muži ZLPS
Tečovice 11.6.2016 v 13:00 – ženy a muži ZLPS
Nevšová 18.6.2016 v 21:30 – ženy a muži JLNS
Sazovice 26.6.2016 v 13:30 – ženy a muži ZLPS
Závěrem bych Vás chtěl všechny pozvat na Pohárovou soutěž dne 7.8.2016 od
12:00 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.
za SDH Dušan Kopečný

TJ Sokol Bratřejov

Vážení sportovní přátelé,

Fotbalová sezona se pomalu blíží ke konci, tým mužů už je zachráněn a v příštím
roce budeme opět hrát 3. třídu. Cílem přes léto bude udržet všechny hráče, ke
kterým se připojí bývalý kapitán týmu Petr Chromčák, který se po sezoně vrací
z Vysokého Pole. V příští sezoně budeme chtít hrát v první polovině tabulky, pokud
se bude dařit, nevylučujeme ani útok na postup zpět do okresního přeboru.
Tým dorostu hraje střed tabulky, bohužel se potýkáme s malým počtem hráčů. V létě
proběhnou jednání s okolními kluby, zda by nám do dorostu nezapůjčili hráče této
věkové kategorie. Pokud se jednání nevydaří, budeme muset dorost zrušit, byla by to
však velká škoda.
Naši nejmenší alias přípravka, má letos pět vítězství a čtyři prohry, takže lepší
valašský průměr. V této kategorii nejde o výsledky spíše o herní návyky a zkušenosti.
Budoucnost Bratřejovského fotbalu je vždy v práci s mládeží. A my můžeme být rádi,
že zatím s podporou rodičů takové děti máme a sport je baví.
Tolik ke shrnutí fotbalové sezony. Ještě mi dovolte, abych Vás pozval na letní akce
pořádané sokolem.
V neděli 26.6.2016 se uskuteční mezinárodní fotbalový turnaj dorostu, kterého se
zúčastní dva týmy ze Slovenska, naši dorostenci a tým z Trnavy. Přijďte podpořit naši
mládež.
Zveme malé i velké k účasti na prvním ročníku letního biatlonu, který se uskuteční
v sobotu 2.7.2016 od devíti hodin v areálu fotbalového hřiště. Kategorie budou
rozčleněny do šesti sekcí. Mladší žáci, starší žáci, dorost, muži, ženy a rodiče
s předškolními dětmi. Nejlepší závodníci budou ve všech kategoriích oceněni.
Večer po tomto závodě v letním biatlonu bude následovat opékání buřtů a zakončení
sezony mužů a dorostenců, všichni fanoušci jsou tímto zváni.
5.7.2016 se můžete těšit na tradiční zápas svobodných proti ženatým a večer bude
následovat pouťová zábava, kde pro Vás bude jako vždy připravena spousta pití a
dobrého jídla.
23.7.2016 pořádá TJ Sokol Bratřejov již tradiční letní turnaj v malé kopané, letos ale
se změnou místa konání. Letos poprvé se turnaj uskuteční na travnatém hřišti, hrát
se bude na šířku hřiště.
Doufám, že se zúčastníte alespoň některých akcí a sportovně unavíte své tělo.
Za TJ Sokol Bratřejov
Richard Zicha ml.
Jednatel TJ

Svátek matek
Jako každý rok druhou květnovou neděli pořádala škola a Obec Bratřejov malou
oslavu Svátku matek. Oslava se uskutečnila 8.5.2016 v kulturním domě, kde
maminky a babičky dostaly malou pozornost. V programu vystoupily děti ZŠ a MŠ
Bratřejov se svými scénkami a na závěr nám Bratřejovští nadaní umělci předvedli
svůj repertoár. Ještě jednou přejeme všem maminkám a babičkám všechno nejlepší,
hodně zdraví a spokojenosti.

V sobotu 25.6.2016 sál KD Bratřejov od 15ti hodin
se uskuteční Letní setkání důchodců program:
15.00 hodin povídání- přehled o sociálním systému v ČR
16.00hodin - vystoupení dětské cimbálové muziky OCÚNEK
17.00hodin - "čaj o páté" - hudební hity Vašich mladých let nejen
k poslechu, ale i k tanci. Malé občerstvení zajištěno !!

Letní stkání důchodců

Zveme všechny důchodce k posezení .
Je několik možností, s čím spojit nebo jak si užít
pouť – návštěvou rodiny, známých, pouťovou
atrakcí
na
návsi,
výstavou
či
sportovním
utkáním
na
hřišti.
K pouti neodmyslitelně patří také návštěva kostela, neboť na vesnici se pouť vždy
váže právě k datu patrona, kterému je místní kostel zasvěcen. Přijměte tedy pozvání
do kostela sv. Cyrila a Metoděje na poutní mši, která bude 5.7. v 10.30hod. Všichni
jste srdečně zváni.
Pozvání na pouť do kostela

Vážení spoluobčané, jak jste si určitě všimli je před
dokončením obchvat obce Lhotsko. Omezení provozu
je také ve Vizovicích, kde se opravuje ulice Chrastěšovská. S tímto je spojeno také
omezení dopravy pro nás. Do 16.7.2016 je již naplánovaná uzávěrka Vizovic pro
vozidla nad 3,5t a od 17.7. 2016 bude uzavírka Bratřejov Chrámečné, která bude
trvat do konce září. Osobní automobily do 3,5t budou odkloněny přes Ublo, pro
autobusy je průjezd naplánován přes staveniště s návazností na nynější komunikaci
Lhotska. Nákladní automobily pojedou přes Syrákov a Vsetín, proto buďte obezřetní.
Richard Zicha, starosta
Důležitá informace OÚ
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