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Zdarma

Duben 2017

Zastupitelstvo obce Bratřejova na 28. zasedání, které bylo
poslední v roce 2016 SCHVÁLILO rozpočet obce na rok 2017
v rámci paragrafů, jako schodkový. Příjmy ve výši 8 397tis. Kč, výdaje ve výši 12 219tis. Kč.
Schodek
bude krytobce
z přebytku minulých let, rozpočtové opatření č.3/2016, pronájem nebytových
zastupitelstva
prostor v budově OÚ Bratřejov č.p.226, prodej části obecního pozemku p.č.709 o výměře 53m2
v k.ú. Bratřejov u Vizovic, ceník prací a služeb poskytovaných obcí Bratřejov od 1.1.2017,
dohodu mezi obcí Bratřejov a Sborem dobrovolných hasičů Bratřejov, dále SCHVALILO
dopravně provozní řád pro JSDH Bratřejov a změnu ve složení jednotky Sboru dobrovolných
hasičů obce Bratřejov a členy jednotky, SCHVALILO opravu sklepů v budově OÚ Bratřejov 226,
v rozsahu opravy zdí, nové omítky, výměna PVC podlahy a vymalování. VZALO NA VĚDOMÍ
dílčí zprávu o přezkoumání hospodaření obce Bratřejov č.170/2016/IAK. Na prvním zasedání
v roce 2017 a zároveň na 29. zasedání zastupitelstva obce Bratřejov byla SCHVÁLENA smlouva
o zřízení věcného břemene s firmou E.ON a.s., výstavba pumptrekové dráhy v obci Bratřejov,
podání žádosti o dotace z Podprogramu na podporu obnovy venkova, opatření 1.3 vyhlášené
Zlínským krajem na výstavbu dětské pumptrekové dráhy, dále ZO SCHVÁLILO vyčlenění
prostředků na spolufinancování projektu a SCHVALILO hodnotící komisi k posouzení nabídek na
generálního dodavatele akce. VZALO NA VĚDOMÍ informaci hodnotící komise a SCHVÁLILO
firmu Jiří Výchopeň, Bratřejov 22, jako generálního dodavatele k výstavbě cyklohřiště v obci
Bratřejov. Bylo SCHVÁLENO podání žádosti o dotaci z Úřadu práce Zlín, na úhradu mzdových
nákladů pracovníků v rámci projekt veřejně prospěšných prací, akční plán na základě zápisu
komise pro realizaci strategického plánu, změna v akčním plánu obce a zásobníku plánovaných
akcí,
měsíční odměna neuvolněnému
místostarostovi obce, podání žádosti o dotace
z Ministerstva obrany ČR z programu ,,Obnova, údržba válečných pomníků a hrobů“ na opravu
pomníku padlých I sv.války. Dále zastupitelstvo obce SCHVALILO vyčlenění prostředků na
spolufinancování projektu, podání žádosti o dotace z Min.zemědělství - program ,,podpora pro
vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku“ na vytvoření dvou míst k odpočinku k vrcholu
Klášťov p.č.2551/1 a jednoho odpočinkového místa ke střelnici MS Bratřejov p.č. 2526,
Zastupitelstva obce

vyčlenění prostředků na spolufinancování projektu, projektovou dokumentaci k akci přípolož VO
a rozhlasu délky cca 300 bm v místní části Bratřejov Chrámečné, projektovou dokumentaci
k akci zemní vedení VN, TS, NN a přípolož VO a rozhlasu v obci Bratřejov. Také zastupitelstvo
obce Bratřejov SCHVALILO odprodej části obecního pozemku p.č. 46/4 firmě E.ON Distribuce,
a.s. F.A.Gerstnera 2151/6 České Budějovice pro potřeby vybudování TS, oslovení firem
(Centroprojekt group a.s., Voding Hranice spol.s.r.o.) k vypracování nabídkové ceny studie
proveditelnosti kanalizace a ČOV pro obec Bratřejov, VZALO NA VĚDOMÍ informace o konání
obecního plesu dne 24.3.2017, ZVEŘEJNILO ZÁMĚR k prodeji části obecního pozemku p.č
107/3 a zamítlo zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku p.č.2551/3 A 110/1
z důvodu trvání pachtovní smlouvy na výše uvedené pozemky.
Na 30. zasedání, konaném 22.2.2017 zastupitelstvo obce Bratřejova NESCHVALILO příspěvek
centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje a připojení se k mezinárodní kampani ,,Vlajka pro
Tibet“. SCHVALILO příspěvek 1 000 Kč na pořízení varhan do svatovítské katedrály v Praze, na
základě žádosti a zveřejněného záměru geometrický plán č. 554-53/2016, ze dne 1.2.2017 na
prodej pozemku
p.č. 2549/28 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 27 m2, zprávu o
hospodaření obce Bratřejov za rok 2016, příkazní smlouvu na veřejnou zakázku „Projektová
dokumentace a inženýrská činnost hasičská zbrojnice“ “ pro Mgr.Miroslavu Pilařovou, Lipová
126, 751 14 Dřevohostice IČ:72649750 a oslovení nejméně tří firem, smlouvu o smlouvě
budoucí s firmou E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6 České Budějovice
č.1040012213/002, investiční záměr na opravu pomníku padlých I sv.války. VZALO NA VĚDOMÍ
zprávu o inventarizaci za rok 2016 a informaci o konání výstavy umu a řemesel dne 15.4.2017
v kulturním domě Bratřejov.

Obec a dotace Obec pro letošní rok podala žádosti o dotace na celkem
šest akci. Jedná se o přístavbu kulturního domu s šatnami a sociálním
zařízením ke sportovním hřištím, opravu dvou mostů a to u Kalendů - ke hřišti a druhý u
Hejtmánků, cyklo hřiště v areálu fotbalového hřiště, vybudování tří odpočinkových míst –dvě na
turistickou cestu ke Klášťovu a jedno ke střelnici MS Bratřejov, opravu pomníku padlých I.světové
války a opravu povrchu cesty v ulici k farmě. V průběhu roku má být vypsán ještě titul na
povodňové škody, do kterého zapadá protipovodňová zeď za budovou šaten TJ, která je taktéž
nutná postavit a tím ochránit obecní majetek.
Informace OÚ

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

Sběr starého železa
V týdnu od 8.5. - 12.5.2017 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.

V letošním roce budou naši hasiči provádět v termínu 3.5. - 6.5.2017 sběr elektrospotřebičů ledničky, pračky, počítače, rádia a jiná elektrozařízení. Svoz bude v tyto dny v odpoledních
hodinách, prosím připravte tento druh odpadu k příjezdový cestám v obci.
13.5.2017 – Sběr nebezpečných odpadů
Rozmístění velkoobjemových kontejnerů
V týdnu od 15.5. do 19.5.2017 budou postupně po celé obci rozmístěny velkoobjemové
kontejnery na odpad. Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů neodkládali větve stromů, železo
a nebezpečný odpad.
Tříděný odpad - jak na to
Jak jistě všichni víte třídit odpad je pro civilizovaného občana, dá se říct, povinnost. Málo kdo si
však uvědomí, čím víc budeme třídit, tím můžeme mít menší poplatky za komunální odpad.
Trochu vás do této problematiky zasvětím. Cena poplatku za komunální odpad se odvíjí z mnoha
faktorů. Prvním je množství komunálního odpadu za rok na osobu. Druhým je množství tříděného
odpadu, za který obec dostane zaplaceno, to znamená, že čím víc budeme třídit ,,plasty, sklo,
elektro odpad, tetrapak, železo, papír, tím míň dáme za každoroční poplatek komunálního
odpadu. Výpočet je jednoduchý - Od ceny, kterou obec zaplatí za popelnice, velkoobjemové
kontejnery a nebezpečný odpad se odečte cena, kterou nám zaplatí firma EkoKom za tříděný
odpad. Výsledná hodnota se vydělí počtem obyvatel, a z toho máme poplatek na jednoho
občana Bratřejova, což činí 450,- Kč na rok. Tuto částku však můžeme mít nižší, stačí se
zamyslet před vhozením odpadu do popelnice, zda-li nepatří do tříděného odpadu. Taky do velko
objemných kontejnerů se po minulých zkušenostech hází všechno, i to, co by tam být nemělo.
Proto apeluji na každého z nás, naučme se třídit a tím chránit přírodu pro nás a další generace.
Obec se snaží všemi dostupnými prostředky v tomto počínání občanům pomoci, pokusme se
pomoci i my.
Zicha Richard, starosta obce
Vánoční koncert Opět po roce v čase vánočním se uskutečnil v kostele sv.
Cyrila a Metoděje vánoční koncert. Zahájení proběhlo proslovem pana faráře
Josefa Rosenberga a starosty obce pana Richarda Zichy. Svým vystoupením nás kulturně
obohatily děti z naší Základní školy, ženský pěvecký sbor ,,Divinum“ pod vedením paní Juráňové,
sólisté Pavel Kovář - trumpeta, Jiří Kovář - klarinet a náš farní sbor pod vedením Marie
Poláchové. Opět to byl krásný kulturní zážitek který navodil vánoční atmosféru. Poděkoval bych
především účinkujícím a našim učitelkám ze ZŠ Bratřejov. Po koncertě se většina z nás odebrala
do sálu kulturního domu, kde jsme za poslechu vánočních koled pokračovali v besedování.
Kultura v obci

Turnaj ve stolním tenise
byl poslední akcí v roce byl 23.12. uspořádanou TJ Sokolem Bratřejov, pod vedením Petra
Chromčáka a Antonína Horčicy, tradičně dobře obsazený. Je vidět, že tzv.pink ponk je ideálním
zimním sportem, jelikož rok od roku se zvyšuje počet hráčů a konkurence stoupá. Turnaje se
zúčastnilo 34 hráčů všech věkových kategorií. V dopoledních hodinách si zahráli o přeborníka
obce mládežníci a odpoledne dorostenci a muži.
Košt slivovice 2017
V sobotu 7.ledna se konal pod vedením Renaty Horčicové a Miry
Kalendy v klubovně KD již devátý ročník obecního koštu
valašského moku. Bylo dodáno 22 vzorků slivovice. Komise určená
z občanů vyhodnotila pět nejlepších, kteří postupují do
meziobecního koštu do Ubla. Vyhrála slivovice Miry Kalendy, druhý

skončil vzorek Martina Slováka, třetí se umístily dva vzorky a to obecní a Renaty Horčicivé.
Poslední postupující vzorek je slivovice Petra Horčice. Košt o nejlepší slivovici mezi sousedními
obcemi, proběhl 31.3.2017 v hospodě u zemské osy v Uble.
Obecní ples byl aspoň si myslím velmi vydařený i díky tomu, že k poslechu a hlavně k tanci
nám opět hrála ,,Polančanka“. Vystoupení taneční skupiny z taneční školy manželů Mědílkových
bylo také příjemné zpestření večera. Výtěžek plesu je určen na zakoupení vybavení KD.
Děkujeme všem za účast, za poskytnutí tomboly a těšíme se na setkání příští rok. Radost nám
však neudělala kapela ,,Malá Polančanka“, která příští rok omezila svá vystupování a již
nebudou v okolí hrát. Po domluvě s kapelníkem jsme dostali doporučení na dechovou hudbu
z Valašských Klobouk ,,Důbravanka“ , která hraje repertoár jako Polančanka a potvrdila nám
účast na 26. Obecním plese, který bude 3.3.2018.

Maškarní Karneval Základní škola a Mateřská škola Bratřejov pořádaly dětský karneval, který
se uskutečnil 25.2.2017 v sále kulturního domu. Karneval je velmi oblíbený, a díky učitelkám
školy, školky i některým rodičům, má velmi vysokou úroveň, krásnou choreografii i kulisy, které
připravili rodiče pod vedením paní učitelky Lenky Hlavenkové. O plné bříška nás všech, se
staraly paní učitelky s rodiči našich dětí a paní kuchařky Marcela Válková a Milena Kadlečková.
Poděkování patří všem, kteří se připojili k organizaci této dlouholeté akce, pro naše nejmenší.

Košt zelí V sobotu 18.února se uskutečnil první ročník koštu zelí o
nejlepšího zelmajstra Bratřejova. Do soutěže bylo přihlášeno
23.vzorků zelí bílého a tři vzorky červeného. Je vidět a hlavně bylo i
cítit, že lidé na tradiční úpravu zelého nezapomněli a udržují tradici.
Vítězství si odvezli sice přespolní, až ze Vsetína, pan Kříž, ale
nálada byla skvělá a volná zábava trvala do pozdních večerních

časů. Doufám, že účast bude v příštím roce ještě větší a zúčastní se nejenom senioři. Velké
poděkování patří Janě Adamusové, která celou akci uspořádala.
Nejstarší občan Bratřejova Nejstarší občankou v naší obci je paní Anežka Baroňová která
v únoru slavila krásné 95. narozeniny. Jménem svým a taktéž jménem obecního zastupitelstva ji
přejeme hlavně hodně zdraví a pohody do dalších let života.

Již sedmá výstava umu a řemesel
Dne 15.4.2017 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. A při této
příležitosti vyhlašujeme soutěž o nejzajimavějšího velikonočního
beránka obce Bratřejov. Vytvořte – upečte, namalujte, vyrobte či
ozdobte velikonočního beránka a doneste svůj výrobek před výstavou
v sobotu 15.4.2017 do 9.00 hod na sál kulturního domu.
Velikonoční Veselice
Hned den po výstavě pořádají Bratřejovští hasiči velikonoční veselici. K tanci i poslechu zahraje
skupina Schowband+DJ Poly. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno. Srdečně Vás zvou
pořadatelé.
Svátek matek
Jako každý rok druhou květnovou neděli pořádá Obec Bratřejov malou
oslavu Svátku matek. Oslava se uskuteční 14.5.2015 ve 14:00 hod.
v sále kulturního domu, kde vystoupí děti ZŠ a MŠ Bratřejov. Srdečně
zveme všechny maminky.
Stavění máje
ČSSD Bratřejov -- Stavění máje s Dětským dnem
Vážení spoluobčané a děti, rádi bychom Vás pozvali na již 3.STAVĚNÍ MÁJE spojené s
Dětským dnem. Akce proběhne v neděli 30.4.2017 v 16 hodin za každého počasí.
Májku postavíme u Obecního úřadu a poté se přesuneme na dětské hřiště za Kulturním domem.
Tradiční program s opékáním špekáčků a hudebním doprovodem Vlasti Pešáka bude připraven a
pro děti spousta her, zábavy a sladkostí.
Pro Vás všechny naše srdečné pozvání -členové místní organizace ČSSD Bratřejov.

Klub důchodců Bratřejov
Vážení a milí nejen důchodci,
už jste si jistě všimli, že nám v dědině přibyla nová organizace a to "Klub důchodců". Tento klub
se podařil založit již téměř před rokem.
Vznikl proto, že v obci nic pro důchodce, samozřejmě kromě pravidelného podzimního setkáni
není. A tak se přemýšlelo a vymýšlelo jak na to. A podařilo se, Klub se začal pomalu "rodit" za
velkého přispění a podpory Obecního úřadu a hlavně starosty obce.
V průběhu připravených akcí se důchodci dohodli, že klub bude samozřejmě nepolitický a
bude fungovat nezávisle pod záštitou Obecního úřadu. Jen pro zajímavost, první akcí bylo
12.3.2016 Jarní setkání důchodců na KD. V dubnu jsme jeli na zájezd do Valašského Meziříčí
podívat se do masokombinátu KRÁSNO p.Karla Pilčíka. V červnu jsme se opět sešli na KD na
Letním setkání. V září jsme si zajeli do Luhačovic na Dětský folklorní festival a v říjnu jsme
připravili pro děti Bobříka odvahy na fotbalovém hřišti. V letošním roce jsme v lednu pro děti
připravili Bobříka zimních sportů a důchodci se opět sešli na KD na Zímním setkání. V únoru
jsme poprvé uspořádali Košt zelí - chci poděkovat nejen těm, kteří přinesli vzorek zelí, ale i všem,
kteří přispěli do tomboly - díky moc.
Ale asi nejdůležitější informací pro všechny důchodce, jsou pravidelná úterní setkání, která se
konají, vždy první úterý v měsíci v 18.00 hodin v klubovně na Kulturním domě. Cílem těchto
setkání je sejít se, povykládat si, dát si v klidu třeba kafíčko nebo čaj a třeba vymyslet novou akci.
A protože mezi nás pravidelně chodí i starosta, tak se vždy dozvíme novinky z obce a můžeme
se zeptat na to co nás zajímá.
Tak a to je takové rychlé shrnutí toho co jsme již prožili. A co připravujeme? V neděli 7.5.2017
pojedeme na zájezd do Kroměříže (program: Floria Jaro nebo pivovary Kroměříže a potom
prohlídka města). V pátek 9.6.2017 od 17hodin bude opět Letní setkání na KD.
Všem Vám přeji krásné Jaro, veselý šmigrust a těším se na setkávání s Vámi.
Za Klub důchodců, Jana Adamusová

Vážení spoluobčané,
přenesli jsme se z dlouhé, mrazivé zimy do krásných jarních dnů a
zkusíme se poohlédnout za tím, co se událo v naší malé škole. V lednu se dva žáci 5. ročníku
zúčastnili okresního kola matematické olympiády ve Zlíně. Další matematickou soutěží byla
mezinárodní soutěž Matematický klokan, které se účastní všichni žáci kromě prvňáčků. Čeká nás
také okrskové kolo recitační soutěže, která se letos koná v Zádveřicích. Dalšími účastníky
soutěže jsou ještě žáci 3. – 5. ročníku z Jasenné a Vizovic. I nadále jsme zapojeni do soutěže
Recyklohraní, která nám plněním úkolů a sběrem elektroodpadu umožňuje sbírat body, za které
pro žáky pořizujeme různé hry a sportovní potřeby. Podpořit nás můžete tím, že například baterie
nebo drobný elektroodpad donesete nebo pošlete po svých dětech do školy. Po roční přestávce
úspěšně funguje také přírodovědný kroužek. Jeho členy jsou především žáci 1. a 2. ročníku,
ZŠ,MŠ Bratřejov

které jsou ještě zvídavé a dokážou se pro přírodu nadchnout. Blíží se také zápis do 1. ročníku.
Bohužel v nadcházejícím školním roce můžeme počítat jen se 3 dětmi z naší mateřské školy a
pevně věříme, že nás posílí nějaké dítě z Ubla.
Přeji všem krásné prožití Velikonoc.
Mgr. Jindřiška Králová, řed. školy
MALÁ JARNÍ SLAVNOST Už je tu zas ten jarní čas
Jaro jsme přivítali obchůzkou se slaměnou Moranou, která celou zimu dohlížela, aby příroda
odpočívala. Její čas skončil, bylo potřeba se s ní rozloučit, aby se příroda začala probouzet.
Navštívili jsme s ní naši kuchyň, děti ve škole, pana starostu i pí. prodavačky v obchodě.
Na zahradě proběhla malá slavnost, na které zimní víla předávala vládu jarní víle. Na každé
slavnosti se vždy podává něco dobrého. My jsme si dali čerstvou pažitku, z naší bylinkové
zahrádky, podávanou na domácím kváskovém chlebu s máslem.
Ke konci týdne nám přálo počasí a tak jsme si do záhonku nasadili ředkvičku a hrášek, prokypřili
jahody, které jsme zasadili na podzim.
Teď už jen držíme sluníčku palce, aby co nejčastěji vyhrávalo nad velkými a studenými mraky.
Děti a pí.učitelky MŠ Bratřejov

MS Bratřejov, z.s. – činnost v roce 2017
Vážení spoluobčané, dovolte, abychom vám v Bratřejovském
občasníku v krátkosti představili Myslivecký spolek Bratřejov, z.s.
Myslivecký spolek hospodaří v pronajaté honitbě od Honebního společenství Bratřejov na 1150m
polních a lesních pozemcích. Naše členská základna čítá 19 řádných členů a má i 2 členy
čestné. Jelikož čas neúprosně běží, rádi bychom naši členskou základnu omladili. Pokud by se
tedy mezi vámi našel někdo, kdo by se chtěl stát členem našeho spolku, staral by se společně s
námi o přírodu, velmi rádi další mladou krev mezi námi přivítáme.
Jak je patrné, náš spolek se stará o řádný chov a lov zvěře a v době nouze i o přikrmování zvěře.
Musíme bohužel konstatovat, že dlouhodobým trendem je úbytek drobné zvěře, jako např. zajíců,
bažantů apod. A v posledních letech dochází i k úbytku zvěře srnčí. Proto bychom chtěli vás,
občany naší obce, požádat, abyste se v přírodě chovali tak, aby nebyla zvěř zbytečně rušena, a
to hlavně v době kladení mláďat. Nenechávejte, prosím, například volně pobíhat psy. Pokud
najdete na první pohled opuštěné mládě, na toto mládě, prosím, nesahejte. Zanecháním lidského
pachu na mláděti ho odsoudíte k úhynu, neboť matka takové mládě již nepřijme.
Pozor byste si měli dávat také na krotké chování lišek, kun nebo jezevců. Doporučujeme na tato
zvířata nesahat, ani se k nim nepřibližovat, protože zvíře může být nemocné (může mít vzteklinu
apod.)
Myslivecké sdružení

Myslivecký spolek každý rok pořádá v období plesové sezóny oblíbený myslivecký bál, v létě pak
střelecké závody ve střelbě na asfaltové terče a lišku na průseku. Letos se budou závody na
střelnici na Chrámečném konat 6.8.2017 a srdečně vás samozřejmě na tyto závody zveme.
Každý rok také pořádáme pro děti z MŠ a ZŠ v Bratřejově a pro děti z dětského domova ve
Vizovicích Den na střelnici, kde je seznamujeme s činností myslivců. Spolupracujeme také s
Polesí Klášťov na čištění a obnově lesa.
Vladimír Černobila
myslivecký hospodář

Sbor dobrovolných hasičů Bratřejov si Vás dovoluje pozvat na již 15.
ročník Velikonoční veselice, která se koná v neděli 16. dubna v kulturním
domě. Začátek je v 20:00 hod. Občerstvení a tombola zajištěna k tanci a poslechu hraje skupina
Clera + DJ.
SDH Bratřejov

Hasičský sport
Přišlo jaro a s ním i chuť našich cérek obhájit
své výsledky z loňského roku. Začátek celé
sezóny bude na okrskové soutěži v požárním
sportu (štafety a požární útok), která se bude
konat 13.5.2017 ve Vizovicích na fotbalovém
hřišti za školou. Dopoledne děti a dorost,
odpoledne muži a ženy.

Kalendář soutěží
ZLPS 2017
14.5.2017 Lukov 13:00
28.5.2017 Racková 13:30
4.6.2017 Šarovy 13:00
10.6.2017 Tečovice 13:00
18.6.2017 Zlín-louky 13:00
25.6.2017 Sazovice 13:30
8.7.2017 Nevšová 13:00
9.7.2017 Velký ořechov 13:00
13.8.2017 Bratřejov 12:00
19.8.2017 Vrbětice 12:00
20.8.2017 Lhota u Zlína 13:00
2.9.2017 Nedašova lhota 12:30
3.9.2017 Nedašov 10:30
9.9.2017 Hřivínův újezd 12:00

JLNS 2017
3.6.2017 Mirošov 21:00
17.6.2017 Nevšová 21:30
1.7.2017 Horní Lideč 21:30
8.7.2017 Štítná nad Vláří 21:30
15.7.2017 Poteč 21:30
29.7.2017 Drnovice 21:30
5.8.2017 Vysoké pole 21:30
19.8.2017 Vrbětice 21:30

Turisti z Bratřejova
Vážení spoluobčané, před nedávnem mě náš pan starosta požádal, abych se s vámi podělila o
zážitky z našich túr. Asi před 2ma lety, na jednom výšlapu do Vysokého Pole (který se již stal
8.května tradicí), jsme se rozhodli, že budeme chodit pravidelně a založíme si na Facebooku
skupinu, kterou jsme nazvali „MILOVNÍCI TURISTIKY A DOBRÉHO PIVA“. Každá túra musí mít
svůj cíl, a tak vždy navštívíme nějaký minipivovar nebo hospodu s dobrým pivem. Někteří z nás i
poctivě sbírají razítka do Pivních pasů. Na naši túru většinou vycházíme z Bratřejova. Někdy se
přesuneme autobusem nebo vlakem. Jelikož máme šikovného plánovače tras, zatím jsme se
ještě neztratili a vždy jsme dorazili do cíle. Naším oblíbeným místem je pivovar Vraník v Trnavě,
kde si užíváme přátelskou
atmosféru, výborné jídlo a
excelentní pivečko. Je to
nenáročná 16 km dlouhá
túra, které se účastníme
v hojném počtu. Již jsme
navštívili hodně zajímavých
míst, ale kdybych je měla
zmínit všechny, tak by to
zabralo „celý občasník‘‘, proto
vzpomenu jen na pár z nich.
Velmi zajímavá túra, i když trošku náročná, 27 km s celkem velkým převýšením, byla Vranča –
Kohůtka - Půlčín. Autobusem jsme se přemístili na konečnou ve Vranči, a potom už po svých
přes Kohůtku až na Půlčiny, do hospody kde jsme se zaslouženě občerstvili. Jednou jsme v malé
skupině vyrazili autem do obce Salaš, kde jsme navštívili místní rozhlednu a pokračovali na Bunč
a rozhlednu Brdo. Chřibskými lesy jsme nachodili 20km. Další túra byla po zříceninách v okolí.
Navštívili jsme Janův hrad, Starý Světlov a přišli jsme až na poutní místo v Provodově. Moc
hezká trasa byla z Pozděchova přes Trubiska a Vařákovy paseky do Lidečka. Po cestě jsme
opékali a odměnou nám byl Bernard v místní restauraci. Ochutnali jsme pivo v okolních
minipivovarech. Již zmiňovaný Vraník Trnava, Švec - Malenovice, Karlovský minipivovar Pod
Pralesem, Harley pub – Otrokovice. Zde můžeme i vřele doporučit muzeum Harley Davidson s
výkladem pana majitele. Je to velký zážitek nejen pro milovníky motorek. Každý, kdo by měl
zájem účastnit se našich výletů je vítán. Vždy před túrou jsou na Facebooku v naší skupině,
(která je veřejná) informace k túře. Přeji vám krásné jaro a vzhůru do přírody.
Za Milovníky turistiky a dobrého piva
Lenka Polanská
Vážení sportovní fanoušci,
jaro je tady a s tím přichází a druhá část fotbalové sezóny. Budeme
rádi, když nás i na jaře budete podporovat stejně dobře jako v podzimní části a to nejen na
domácích utkáních, ale i při těch venkovních. Je to vždy hezký pohled, když s námi na venkovní
utkání přijede někdy i více fanoušků, než je těch domácích. Za to Vám velice děkujeme.
Nyní jsme na krásném 3. místě v tabulce.
TJ Sokol Bratřejov

Rk. Družstvo
1
2
3

Poteč
Pozlovice
Bratřejov

Záp.
14
14
14

+
12
11
10

0
0
0
0

2
3
4

Skóre
41:09:00
53:17:00
54:35:00

Body
37
34
29

Penalty
+
1
1
1

Penalty
2
2
0

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Slopné
Velký
Ořechov
Štítná n/
Vl. B
Neubuz
Biskupice
Vysoké
Pole
Loučka
Šanov
Drnovice
Příluky B
Rudimov

14

9

0

5

42:30:00

27

1

1

14

8

0

6

45:41:00

24

1

1

14

7

0

7

40:36:00

22

0

1

14
14

8
6

0
0

6
8

34:36:00
28:29:00

22
20

2
0

0
2

14

6

0

8

31:29:00

18

0

0

14
14
14
14
14

4
5
6
3
3

0
0
0
0
0

10
9
8
11
11

26:40:00
24:43:00
17:42
18:42
19:43

15
15
14
9
8

0
0
4
0
2

3
0
0
0
1

Přikládám zde i rozpis zápasů na jarní část. Muži a st.přípravka
2.4.17 15:30 Bratřejov
Biskupice
30.3.1717,00 Bratřejov
9.4.17 15:30 Poteč
Bratřejov
10.4. 17,30 Val.Příkazy
16.4.17 16:00 Bratřejov
Šanov
13.4. 17,00 Bratřejov
22.4.17 16:00 Příluky B
Bratřejov
22.4. 15.00 Vsetín B
29.4.17 16:30 Bratřejov
Loučka
27.4. 17,00 Bratřejov
7.5.17 14:00 Drnovice
Bratřejov
6.5. 10,00 Halenkov
14.5.17 16:30 Pozlovice
Bratřejov
11.5. 17,00 Bratřejov
Nový
21.5.17 16:30 Bratřejov
Slopné
20.5. 17,00 Hrozenkov
Štítná n. Vl.
28.5.17 17:00 B
Bratřejov
25.5. 17,00 Bratřejov
Velký
4.6.17 17:00 Bratřejov
Ořechov
11.6. 13,30 Lhota.Liptal
11.6.20 17:30 Rudimov
Bratřejov
18.6.20117:30 Bratřejov
Neubuz

Val.Polanka
Bratřejov
Vsetín C
Bratřejov
Lidečko
Bratřejov
Ústí
Bratřejov
Horní
Lideč
Bratřejov

Tříkrálová sbírka
V naší obci proběhla Tříkrálová sbírka v sobotu 7. 1. 2017, výtěžek činil
23 181,- Kč. Všem koledníkům a
vedoucím skupinek patří velké
poděkování,
neboť
i
přes
celodenní vysoký mráz obětavě
obcházeli vesnici. Velké díky patří
také všem dárcům, kteří svým
finančním obnosem přispěli do
pokladniček. Odměnou jim byla
radost z dobrého skutku, milý zpěv
„My tři králové jdeme k vám“ a
nápis nade dveřmi K+M+B 2017.
ŘKF Bratřejov

Setkání sborů
V neděli 8.1.2017 se v bratřejovském kostele uskutečnil společný koncert
„Setkání sborů z Bratřejova, Študlova a Vizovic“ - v pořadí již 10. - tedy
jubilejní. Svou návštěvou náš kostel poctil i olomoucký biskup a velký
hudební nadšenec Mons. Josef Hrdlička, kterého pozval farář P. Josef
Rosenberg. V promluvě před koncertem se Mons. Hrdlička zmínil, že přijel
mezi nás, neboť je toto setkání velmi ojedinělé. „Přijel jsem docela tiše
mezi vás, abych si vás poslechl a povzbudil, ale také sám byl povzbuzen.
A na to se těším.“
Jako první zazpíval študlovsko-lačnovský sbor, po něm vystoupil sbor
z Vizovic. Závěr patřil našemu chrámovému sboru, který zazpíval
Valašskou
vánoční
mši
pastýřskou
Richarda
Běčáka
za
doprovodu
varhan
a houslí. Po koncertě se všichni přítomní přesunuli do sálu kulturního domu, kde bylo připraveno
malé pohoštění a zpěv zněl i zde, tentokrát s harmonikou a kytarou.

Velikonoční obřady v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově
Zelený čtvrtek:
Velký pátek:
Bílá sobota:
Neděle:

17.30 hod.
17.30 hod.
18.00 hod.
10.30 hod.
Marie Poláchová

ČCE Pozděchov
Bohoslužby o Velikonocích
14.4.2017 – Velký pátek – bohoslužby s Večeří Páně v 17.30 (na faře)
16.4.2017 – Velikonoční neděle - bohoslužby s VP v 8.45 (na faře)
17.4.2017 – Velikonoční pondělí – bohoslužby v 8.45 (na faře)
Srdečně zveme i na pravidelná shromáždění (každou neděli v 8.45), biblické hodiny, děti k výuce
náboženství a na další setkávání ve sboru.

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

