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Zastupitelstvo obce
zastupitelstva
obce
Na svém
20. zasedání
zastupitelstvo obce
Bratřejov VZALO NA VĚDOMÍ zpracování
zprávy o uplatňování
územního plánu
Bratřejov v uplynulém období 2013 – 2016.
Na 21. zasedání SCHVÁLILO pachtovní
smlouvu č. 2/2016, tak jak byla předložena,
na základě žádosti a zveřejněného záměru
geometrický plán č. 540-27/2016, ze dne
5.4.2016 na prodej pozemku p.č. 168/1 zahrada o výměře 44 m2, hodnotící komisi
pro výběr dodavatele na akci ,,Rekonstrukce školní zahrady v Bratřejově pro hru,
pohyb a poznání“, finanční příspěvek pro TJ SOKOL Bratřejov na pořádání
dorosteneckého mezinárodního fotbalového turnaje v Bratřejově, na základě žádosti
a zveřejněného záměru, geometrický plán č.539-32 /2016 ze dne 24.3.2016 na
směnu části pozemku p.č.2616/1 o výměře 68m2 za p.č.42/1, 195/1 a 34/1 o celkové
výměře 68m2, v KÚ Bratřejov, VZALO NA VĚDOMÍ zápis hodnotící komise a
SCHVÁLILO firmu TR ANTOŠ s.r.o. Turnov pro realizaci akce ,,Rekonstrukce školní
zahrady v Bratřejově pro hru, pohyb a poznání“, VZALO NA VĚDOMÍ informaci
starosty o možnostech opravy hasičské Tatry, výrobu a nákup reklamních předmětů
obce Bratřejov, informaci starosty o zařazení obce do republikového finále STROM
ROKU 2016, NESCHVÁLILO vypracování studie proveditelnosti protipovodňové
ochrany obce Bratřejov. Na 22. zasedání zastupitelstvo SCHVÁLILO Obecně
závaznou vyhlášku obce Bratřejov č.1/2016 o místních poplatcích, příkazní smlouvu
a hodnotící komisi na veřejnou zakázku „ Oprava cisternové automobilové stříkačky“,
výrobu reklamních předmětů pro obecní účely, VZALO NA VĚDOMÍ informaci
starosty o konání podzimního setkání důchodců, informaci starosty o konání
vánočního koncertu, informaci starosty o možnosti další rekonstrukce sálu kulturního
domu v Bratřejově, informaci starosty o možnosti využití prostor v kulturním domě na
výstavbu ubytovacích prostor, ZVEŘEJNILO ZÁMĚR prodeje části obecního
pozemku p.č.2549/4 v k.ú. Bratřejov. Na 23 zasedání SCHVÁLILO firmu SÚS
ZLÍNSKA s.r.o. K Majáku 5001 761 23 Zlín k opravě povrchu komunikace u základní
školy Bratřejov, VZALO NA VĚDOMÍ informaci hodnotící komise a SCHVÁLILO
firmu STROJINVEST CZ s.r.o. Větrná 941/27a, 568 02 SVITAVY k rekonstrukci
požární cisternové stříkačky, VZALO NA VĚDOMÍ informaci starosty o výměně židlí
a stolů v sále kulturního domu. ODLOŽILO ROZHODNUTÍ o zakoupení nových
prodejních stánků. Na 24, zasedání VZALO NA VĚDOMÍ informaci hodnotící komise
a SCHVÁLILO firmu Truhlářství Karel Doležal, Zlín – Fryšták, k výrobě 300ks židlí,
32 ks stolů 120x100cm a 24 ks stolů 100x100cm do kulturního domu.

Informace OÚ

Volby do zastupitelstva Zlínského kraje
V pátek 7. října a v sobotu 8. října 2016 se v celé ČR uskuteční volby do krajských
zastupitelstev. V Bratřejově bude volební místností klubovna kulturního domu, volit
se bude v pátek od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. Občané,
kterým zdravotní stav neumožní, aby se do volební místnosti dostavili osobně,
mohou požádat, aby je členové volební komise navštívili doma s přenosnou volební
urnou.
Před hlasováním se každý volič musí prokázat platným průkazem totožnosti (např.
občanským průkazem nebo cestovním pasem).
Recyklujte s našimi hasiči
Tak jak tomu bylo na jaře, budou zase naši hasiči svážet z celé obce elektro zařízení.
Svoz se uskuteční od 28.9 do 30.9.2016, vždy v odpoledních hodinách. Kdo máte
staré elektro zařízení (pračky, ledničky, mikrovlnky, rádia, televize,mixéry, vysavače,
počítače, monitory, vrtačky, brusky, fény a jiné) nachystejte je před své rodinné domy
a hasiči je svezou za kulturní dům.

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 1.10.2016
na křižovatce u hlavní silnice I/49 v době od 11.15 – 11.45 hodin 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.
Sběr starého železa
V týdnu od 3.10. do 9.10.2016 proběhne v obci sběr starého
železa. Připravte prosím sběrné železo k příjezdovým cestám.
Pokud by někdo potřeboval pomoci 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 3.10 do 8.10.2016 budou postupně po celé obci rozmístěny
velkoobjemové kontejnery na odpad. Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů
neodkládali větve stromů, železo a nebezpečný odpad.
Ořez stromoví: E-ON Česká republika s.r.o., upozorňuje vlastníky či uživatele
pozemků na dodržování povinností vyplývajících z §46 odst. 9 zákona č. 458/2000
Sb. a žádá je o odstranění nebo ořez stromoví a jiných porostů ohrožujících
bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Práce při kterých
by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz,
může být prováděna pouze se souhlasem E.ON ČR za dozoru osoby jí ustanovené.
Odstranění a okleštění dřevin proveďte do 15. listopadu tohoto roku. Bližší
informace na tel. 800773322
Kultura v obci
Setkání důchodců
Jako každoročně tak i letos Vás zveme na setkání důchodců, které se uskuteční
15.10 2016 v 15.00hod. v kulturním domě Bratřejov. Mimo jiné se představí děti
základní školy, vystoupí naši nadaní mladí umělci z Bratřejova a k tanci i zpěvu bude
hrát VESELÁ PĚTKA. Malé občerstvení a samozřejmě něco k pití bude zajištěno.
I přes osobní pozvání, si Vás dovoluji za kulturní komisi pozvat ještě touto
formou.
Richard Zicha,starosta
Tvůrčí dílny opět v akci
Již počtvrté budou tvůrčí dílny, nyní se
budeme učit opravovat starý dřevěný
nábytek. Akce bude ve středu 28.9. od
15,00 hod před kulturním domem
v Bratřejově. Máte li doma staré věci ze
dřeva, které je vám líto vyhodit přineste je
a pokusíte se je zrenovovat. Nátěrové
hmoty dodáme, štětce si vezměte s sebou.
Přihlásit se můžete ne tel 737630924 nebo
na OÚ.
1. Adventní jarmark a rozsvěcování vánočního stromu
Kulturní komise obce Bratřejov, SDH a
TJ Sokol si Vás dovolují pozvat na
první adventní jarmark, který se
uskuteční v sobotu 26.11.2016 od
9.00hod. před kulturním domem
v Bratřejově. Budete zde mít možnost
nakoupit zabijačkové pochutiny či
tradiční vánoční předměty. Hosté
předvedou
ukázky
uměleckého

řezbářství, vyšívání krojů a výrobky uměleckých škol. V odpoledních hodinách
zazpívají děti koledy pod vánočním stromem a tím ho doufám poprosí o rozsvícení.
Bude opět připravený grog, punč a „cérky“ napečou štrůdle. Přijďte nasát vánoční
atmosféru.
Mikulášská besídka
V pátek 2.12. od 17.00hod. v kulturním
domě opět po roce proběhne přivítání
Mikuláše s čerty. Naše nejmenší ratolesti
ze školky nacvičí s pí. učitelkami určitě
spoustu scének a provedou nás celým
večerem. Věřím, že se na závěr objeví i
očekávaný Mikuláš se svou družinou, kteří
předají hodným dětem balíčky s odměnou
a zlobivým uhlí.
Těšíme se na setkání v nově opravených prostorách kulturního domu.
Za podpory Zlínského kraje, který poskytl obci dotaci ve výši 157 000Kč, se nám
podařilo opravit a nalakovat parkety v sále a vyměnit interiérové dveře a zárubně za
nové. Děkujeme

Zajisté jste si všichni všimli, že mají naše děti krásnou novou školní zahradu pro hru,
pohyb a poznání. Na tuto akci se obci podařilo získat finanční prostředky od
Ministerstva pro místní rozvoj, a to ve výši 326 580,-Kč což činí 70%nákladů.
Děkujeme
ZŠ a MŠ Bratřejov
PŘÍBĚH O TOM, JAK SE STARÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA STALA NOVOU
Bylo to jednou v noci, loňského roku, kdy celá vesnice spala. Stará zahrada se
ptala budovy školy, která byla v krásných oranžovo – nazelenalých barvách: „Kde jsi
vzala ten nový kabát a kde je ten starý?“ Budova povídá: „Dostala jsem zbrusu nový,
ten starý tu sloužil více jak sto let, zasloužil si odpočinek.“ Zahrada smutně povídá:
“A co já, vždyť v této podobě tady sloužím už téměř čtyřicet let. To není málo. Taky
jsem unavená. Mám štěstí, že tady rodiče dětí nově vytvořili alespoň výukové prvky,
na kterých se děti učí o životě v přírodě. Já už chci taky do důchodu, zasloužím si
odpočinek.“

A jak si zahrada přála, tak se stalo. Do budovy školy a školky přišel pan starosta
Zicha s návrhem vytvořit projekt na novou zahradu. Na radu maminky Polčákové,
která projekt napsala, jsme s dětmi školy i školky vytvořili dřevěné modely herních
prvků, které si děti představovaly, nakreslily se návrhy prvků, diskutovalo se nad
nimi, paní učitelky vybíraly prvky, které by vyhovovaly školkovým i školním dětem.
Chtěly, aby prvky sloužily k rozvoji svalové síly, vytrvalosti, rovnováze, tvořivosti,
spolupráci, fantazii. Projekt se vydařil, a tak stará zahrada odešla do důchodu a nová
se slavnostně otevřela 1.září 2016.
Vždycky byla a zůstává školní zahradou. Paní učitelka nás nikdy nevysadí na tu
nejvyšší hrazdu, když jí řekneme, ať nás tam zvedne. Říká: ,,Všechno má svůj čas.
Připravili byste se o svůj osobní úspěch a den, kdy to sami dokážete“. Možná i proto
neslouží veřejnosti. My se na zahradě učíme.
Jen je trochu škoda, že zahrada bude o 1,80 m zkrácená. Přijdeme o keře, ve
kterých jsme se rádi schovávali a některé výukové prvky, které byly vytvořeny
s pomocí rodičů. Důvodem jsou prý neukáznění řidiči, kteří …. Zkrátka bude zde
plocha pro parkování. Ale tak nějak věříme, že se nám podaří s pomocí rodičů i
našeho zřizovatele opět vytvořit – třeba menší výukové prvky na zahradě znovu.
Posíláme velké poděkování všem, kteří pomáhali novou zahradu vytvořit.
Děti a pí. učit. Mateřské školy Bratřejov

1. září 2016 jsme zahájili nový školní rok. Počet žáků díky dvěma dětem z Ubla
zůstal zachován. Jsme rádi, že tyto děti navštěvují naši školu. V rámci mimoškolní
činnosti byly dětem opět nabídnuty kroužky, z nichž využily pouze dva – keramiku a
přírodovědný kroužek. Zájem je vidět spíše ze strany mladších dětí.
Věřím, že se dětem bude v tomto školním roce dařit a společně prožijeme rok plný
pohody.
Mgr. Jindřiška Králová, ředitelka školy

SDH Bratřejov

Hasičská sezóna požárního sportu 2016 pomalu končí a
můžeme říci, že se zařadí mezi ty úspěšnější ne-li nejúspěšnější a to hlavně díky
týmu žen, které rozšířily své dřívější úspěchy jako „Mistryně“ JLNS (jihovalašské ligy
nočních soutěží) 2013, „Vicemistryně“ JLNS 2014 o vítězství v ZLPS (zlínské lize
požárního sportu) 2016. Dále se účastnily výběrové soutěže O zlatý pohár hejtmana
Zlínského kraje 2016 nejlepších družstev mužů a žen v požárním útoku ze všech čtyř
okresů Zlínského kraje, kde z celkového počtu 13 týmů žen vybojovaly 3. místo.
Překonaly je jen ženy z Komárovic a Tučap. Nejen za letošní předvedené výkony,
které „cérky“ dosáhly, ale i za prezentaci našeho sboru Vám za sbor děkujeme a
přejeme, aby se Vám dařilo i nadále jak v požárním sportu tak i v osobním životě.
Dne 7.8.2016 se v Bratřejově na fotbalovém hřišti uskutečnil již 21 ročník soutěže
v požárním sportu „O pohár starosty obce Bratřejov“ zařazena do ZLPS, které se
zúčastnilo 45 týmů mužů, žen, dorostenek a dorostenců. Soutěži pomohlo nádherné
počasí a organizačně vše klaplo tak, jak mělo. Všem zúčastněným pořadatelům
Děkuji.
Dušan Kopečný
Starosta SDH Bratřejov

TJ Sokol Bratřejov

Vážení sportovní přátelé,

Dovolte mi, abych zase po pár měsících napsal pár řádků o fotbalovém dění v naší
obci. Tým mužů se stabilizoval, vrátil se k nám Petr Chromčák a do brány jsme
získali posilu z Prlova, Břetislava Ševčíka. V tuto chvíli máme odehráno sedm
zápasů, z nichž náš tým čtyřikrát vyhrál, dvakrát prohrál a jednou jsme zvítězili na
penalty. Momentálně jsme se ziskem 14 bodů na 4. místě tabulky. Na první
Pozlovice ztrácíme 4 body. Tímto Vám chci také poděkovat za velkou podporu
fanoušků, a to nejen na domácích zápasech, ale i na těch venkovních, kdy občas
máme více fanoušků než domácí družstvo.
Chtěl bych Vám také přiblížit, co se děje kolem našeho hřiště. Jistě jste si již všimli,
že stavíme nový přístřešek u hřiště, kde nám pan Hába postavil i novou cihlovou
udírnu. Za finanční pomoc bych rád poděkoval i obci Bratřejov. Navíc se chystá
zprovoznění osvětlení na bližší polovině hřiště, kde bude ve dvou rozích umístěn
stožár s halogenovou lampou.
Dále mi dovolte, abych Vás pozval na tradiční hodovou zábavu, která se uskuteční
v sobotu 22.10. v kulturním domě v Bratřejově. K tanci a poslechu zahraje opět
kapela „Vyhoď blinkr“. Bude připravena bohatá tombola, spousta pití a dobrého jídla.

Před zábavou odehrajeme svůj poslední letošní domácí zápas, který začne
v 13:30hod., přijede soupeř z Rudimova.
Ještě jednou mi dovolte poděkovat všem fanouškům za skvělou podporu.
za TJ Sokol Bratřejov Richard Zicha ml., jednatel TJ
Klášťov, Bratřejov a Valašsko
Klášťov je nejvyšším bodem Vizovických vrchů na rozhraní katastru Bratřejova a
Vysokého Pole. Jeho vrchol leží v nadmořské výšce 753 m. To jsou všeobecně
známé údaje. Klášťov byl v minulosti opředen spoustou legend a dohadů. Říkalo se,
že odtud vedla podzemní chodba až „někam“, bylo to místo spojené s keltskou
kulturou, prý zde byly zakopány poklady, strašil černokněžník, povídá se, že kámen
na vrchol vynesl čert a tak dále.
Vše měl objasnit poslední archeologický průzkum, který proběhl v letech 20052007. Tým archeologů pod vedením PhDr. Jiřího Kohoutka z Ústavu archeologie a
památkové péče zde provedl rozsáhlý výzkum, jehož výsledky jsou unikátní.
Jednak se potvrdilo, že jižní Valašsko bylo v době osídlování tohoto území
významnou lokalitou, a to mimo jiné i proto, že se zde těžila železná ruda, která
sloužila pro výrobu hospodářských potřeb, zbraní, ale i ozdob. Z nalezených
předmětů na Klášťově a okolí vyplývá, že hradisko na Klášťově bylo založeno 900 –
750 let před naším letopočtem. Nově získané poznatky ukazují, že Klášťov byl
v době velké Moravy významným hospodářským a asi strategickým a také kultovním
místem. To znamená, že naši předkové zde uctívali různými dary svá božstva. A
proto, že to bylo v době železné, byly zde nalezeny různé předměty ze železa.
Celkem se zde našlo okolo sedmi set předmětů. Jak předměty sloužící k opracování
dřeva, tak zbraně, hospodářské potřeby a jiné. Konkrétně to byly udidla, kosy,
sekery, hroty šípů, atd. Rozsah objevů z posledního průzkumu je unikátní nejen
v rámci celé ČR, ale dokonce v rámci střední Evropy.
A co vlastně na vrcholu Klášťova najdeme? Je zde zbytek valu, který obepínal
trojúhelníkové hradiště o rozloze 2 ha. Vrchol trojúhelníku směřuje na sever. Vnitřek
areálu byl rozčleněn umělými terasami, byla zde „studna“ na srážkovou vodu (avšak
toto je spíše dohad než skutečnost). Jižní strana je lemována pohřebními mohylami.
Vrcholného významu dosáhlo hradiště v 9. století - období Velkomoravské říše.

Proč hradiště zaniklo? Nejpravděpodobnější teorií je, že při vpádu Maďarů a zároveň
zániku Velkomoravské říše došlo v hradišti k rozsáhlému požáru a tím k jeho zničení.
A co říci na závěr? Klášťov zůstává i nadále opředen spoustou záhad a tajemství. A
jako symbol tohoto faktu je i smutná skutečnost, že doktor Kohoutek krátce po
ukončení průzkumu Klášťova zemřel. Čest jeho práci a památce.
Richard Zicha, starosta

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 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 1.10.2015 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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