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Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Bratřejova na 31.zasedání
29.3.2017
SCHVÁLILO,
geometrický plán č.569zastupitelstva
obce
41/2017 ze dne 8.3.2017, prodej pozemku p.č.
2526/8 o výměře 21m2. firmě E.ON Distribuce
a.s., vypracování studií proveditelnosti včetně
rozpočtů pro projekty obce Bratřejov na
vybudování speciální učebny na půdě školy
včetně nové střechy, projekční řešení sálu
kulturního domu, přestavbu pokojů v KD na byty, přístavbu 2.patra na byty v budově
šaten na hřišti. Dále schválilo podání žádosti o vyřízení povolení včetně projektu
dopravního značení na silnici I/49 v katastrálním území Bratřejov u Vizovic, firmě
NVB LINE, geometrický plán č.527-20029/2017 a prodej pozemku p.č. 107/8 o
výměře 157m2 za cenu 35Kč/m2 manželům Macegovým, Bratřejov 251,
ZVEŘEJNILO ZÁMĚR k prodeji části obecního pozemku p.č.2612/8 ostatní plochaostatní komunikace, který leží v zastavěné ploše u rodinného domu č.p. 62 v obci
Bratřejov o výměře cca 30m2 a ZÁMĚR koupě části pozemků p.č.162 a 821 trvalý
travní porost v rámci majetkoprávního vyrovnání pod již vybudovanou místní
komunikací, ZVEŘENILO ZÁMĚR k prodeji části obecního pozemku p.č.2612/8
ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře cca 35 m2 u rodinného domu č.p.125.
VZALO NA VĚDOMÍ informaci starosty obce o konaném obecním plese a informaci
o zajištění obecního plesu v roce 2018, informaci policejního krajského ředitelství o
bezpečnostní situaci na katastru obce v roce 2016. VZALO NA VĚDOMÍ informaci
starosty obce o výběrovém řízení akce odkanalizování obce a SCHVÁLILO firmu
Centroprojekt group a.s. Zlín, k vypracování studie variant odkanalizování obce
Bratřejov za cenu 57 500Kč bez DPH. Dne 31.5.2017 proběhlo 32. zastupitelstvo
obce Bratřejov, na kterém se SCHVÁLILO přijetí dotace z MMR na rekonstrukce
mostu M04 U Hejtmánků a M07 U Kalendů poškozeného přívalovým deštěm 2016,
příkazní smlouvu na veřejnou zakázku „Rekonstrukce mostu M04 U Hejtmánků a
M07 U Kalendů poškozeného přívalovým deštěm 2016“
pro Mgr.Miroslavu
Pilařovou, Lipová 126 a hodnotící komisi k výběru nejvhodnějšího dodavatele na tyto
rekonstrukce,příkazní smlouvu na veřejnou
zakázku „Přístavba s šatnami a
sociálním zařízením“ pro Mgr. Miroslavu Pilařovou, Lipová 126, smlouvu o zřízení
věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s. SCHVÁLILO účetní závěrku obce
Bratřejov za rok 2016 a její celoroční hospodaření bez výhrad, proúčtování
hospodářského výsledku ve výši 1 802 959,35,-Kč do zisku, účetní závěrku své
příspěvkové
organizace Základní školy a Mateřské školy Bratřejov a celoroční
hospodaření bez výhrad s hospodářským výsledkem ve výši 25 869,25,-Kč (zisk) a
jeho proúčtování ve výši 5869,25,- Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace a
20 000,-Kč do fondu odměn příspěvkové organizace. SCHVÁLILO závěrečný účet
obce Bratřejov za rok 2016 včetně jeho příloh a to bez výhrad, text zápisu do

kroniky za rok 2015, tak jak byl předložen, a pověřilo kronikářku k jeho vepsání do
kroniky, SOUHLASILO s výstavbou RD paní Aleny Pilčíkové na p.č.1634/10 v k.ú.
Bratřejov u Vizovic, VZALO NA VĚDOMÍ zprávu č. 170/2016/IAK o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Bratřejov, IČ: 00283801 za rok 2016 bez výhrad,
závěrečný účet MikroregionI Vizovicko d.s.o. za rok 2016 a ZVEŘEJNILO ZÁMĚR
pronájmu části obecního pozemku p.č. 2557/1 v KÚ Bratřejov u Vizovic ostatní
komunikace ostatní plocha, který leží v zahradě u chaty č.E 024 pana Hobzy
v horní části obce Bratřejov o výměře 107m2. Vypracováním a podpisem pachtovní
smlouvy byl pověřen starosta obce. ZVEŘEJNILO ZÁMĚR prodeje části obecního
pozemku p.č.2612/8 ostatní plocha-ostatní komunikace, který leží v zastavěné ploše
pod R.D. č. 62 v obci Bratřejov o výměře cca 30m2. 33. zastupitelstvo obce
Bratřejov 31.5.2017 SCHVÁLILO přijetí dotace ze Zlínského kraje na pumptrekovou
dráhu a dotace na podporu prostředků k hubení a monitoring lýkožrouta smrkového,
rozpočtové opatření č. I/2017, pachtovní smlouvu s panem Hobzou, VZALO NA
VĚDOMÍ zápis hodnotící komise na mosty M 04 U Hejtmánků a M 07 U Kalendů a
SCHVÁLILO firmu TM STAV k realizaci rekonstrukce těchto mostů, VZALO NA
VĚDOMÍ zápis hodnotící komise a NESCHVALILO firmu Spedimex moravia
k realizaci akce ,,Přístavba sociálního zařízení ke kulturnímu domu“ VZALO NA
VĚDOMÍ informaci starosty k plánované výstavbě dálnice D49 v KÚ Bratřejov,
informaci starosty o položení optického kabelu do MK ulice k farmě. 34.zastupitelstvo
obce 28.6.2017 SCHVÁLILO geometrický plán č. 574-19/2017 a prodej a koupi
pozemku u rodinného domu pana Martina Polčáka čp.125, příkazní smlouvu na
veřejné zakázky „Kanalizace ulice k farmě“ a „Zpevněné plochy u ZŠ a MŠ Bratřejov“
pro Mgr.Pilařovou, oslovení nejméně tří firem a hodnotící komise, SCHVÁLILO
opravu havarijního stavu mostu u Kalendů čp. 38, VZALO NA VĚDOMÍ žádost SDH
Bratřejov o zakoupení hadic a schválilo nákup požárních hadic pro potřeby obce,
SCHVÁLILO příspěvek TJ Sokol ve výši 5000Kč na úhradu nákladů při sportovní akci
Biatlon, pro nedostatek informací ODLOŽILO rozhodnutí o vstupu do Spolku pro
trvale udržitelný rozvoj obcí a VZALO NA VĚDOMÍ informace o plánovanžých
kulturních akcích – pouť, výročí 110let SDH Bratřejov a 130let školství.
Informace OÚ

Dotace obce
Obec Bratřejov získala z Ministerstva pro místní rozvoj dotaci
na ,,Obnovu dvou mostů po povodni.“ Jedná se o most u Hejtmánků, naproti Imrýšků
a most u Kalendů, ke hřišti. Celková cena za oba mosty je cca 4mil.Kč z toho máme
70% dotaci. Realizace těchto oprav proběhne v letních měsících letošního roku.
Žádáme proto občany, aby dbali zvýšené bezpečnosti po dobu těchto oprav.
Dále jsme získali dotaci ze Zlínského kraje na vybudování pumptrekové dráhy
(cyklohřiště), které se bude realizovat za fotbalovým hřištěm. Cena díla je 483 758Kč
a Zlínský kraj nám přispěje 199 800Kč (41,30%).

Meziobecní košt slivovice UBLO 2017
Tradiční meziobecní košt se opět po roce
uskutečnil v hospodě u zemské osy v Uble a
to 31.března. V letošním roce vyhrála
slivovice z Ubla, na druhém místě se umístila
Bratřejovská slivovice pana Slováka a stupně
vítězů doplnil pan Šimek z Ubla, nepopulární
čtvrté místo obsadil Mirek Kalenda. Děkujeme
všem za reprezentaci obce.

Již sedmá výstava umu a řemesel
Dne 15.4.2017 v sobotu předvelikonoční uspořádala kulturní komise obce Bratřejov
již tradiční ,,Výstavu umu a řemesel“. Nejen k vidění, ale i ke koupi byly ruční
výrobky z širokého okolí. A při této příležitosti jsme vyhlásili soutěž o
nejzajímavějšího velikonočního beránka obce Bratřejov. Do soutěže se přihlásilo
přes dvacet soutěžících s přímo uměleckými výtvory. V kategorii dětí zvítězil, dle
hlasů od návštěvníků výstavy Míša Gajdošík a v kategorii dospělých Simona Hábová.
Věřím, že se výstava i soutěž všem líbila a příští rok soutěžících přibyde .

Svátek matek Jako každý rok druhou květnovou neděli pořádala škola a Obec
Bratřejov malou oslavu Svátku matek. Oslava se uskutečnila v kulturním domě, kde
maminky a babičky dostaly malou pozornost. Celým programem nás provázelo
vystoupení děti ZŠ a MŠ Bratřejov se svými scénkami a na závěr nám Bratřejovský
nadaný umělec Kryštof Húšť předvedl svůj hudební repertoár. Ještě jednou přejeme
všem maminkám a babičkám všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti.

Klub důchodců Bratřejov
Milí nejen důchodci,
tak po jaru tu máme léto a já bych Vám chtěla trošku připomenout co jsme prožili a
co nás čeká - pokud se Vám bude chtít.
Jak již všichni víte Klub důchodců se pravidelně schází každé první úterý v měsíci
v 18.00 hodin v klubovně na kulturním domě.
Spousta z Vás si v květnu užila zájezd na Florii v Kroměříži. V červnu proběhlo letní
setkání důchodců na KD, kde vystoupily děti z cimbálové muziky Ocůnek z Vizovic a
potom zahrál pan Filgas z Prlova. Myslím, že obě akce byly vydařené a kdo se
zúčastnil tak si je užil.
NO A CO NÁS ČEKÁ - v červenci budete mít "klid", jistě si plánujete dovolené a
nebo Vás čekají "hlídací" povinnosti vnoučat.
V srpnu bude Klub, až v úterý 29.8. Potom v září VE STŘEDU 6.9.2017 proběhne
PŘEDNÁŠKA PANÍ DIVÍLKOVÉ z Vizovic - bylinkářství Petrklíč v sále na Kulturním
domě v 17 hodin.Tato přednáška - povídání je pro všechny občany - jste srdečně
zváni.
No a aby toho nebylo málo, tak v SOBOTU 9.9.2017 můžete jed na ZÁJEZD do
UHERSKÉHO HRADIŠTĚ na Slovácké slavnosti vína a otevřených památek - lidová
veselice, která probíhá na náměstích v UH a nikde se neplatí vstupné. (Prosím, vždy
je důležité, abychom naplnili autobus, proto se po vyhlášení může přihlásit na OÚ
kdokoliv- nejen důchodci).
A aby si děti přišly také na své, tak v sobotu 30.9.2017 opět proběhne BOBŘÍK
ODVAHY na fotbalovém hřišti. Přijďte se bát všichni !!!
Od října pak budou pravidelně probíhat úterní schůzky Klubu důchodců na klubovně
KD - 3.10. v 18hodin.
No a to je snad vše. Nabízím Vám, pokud byste chtěli být o akcích informováni,
pošlete mi SMS na mobil 608 414 743 a já Vám vždy zašlu potřebné informace.
Všem Vám přeji krásné léto.
Za Klub důchodců, Jana Adamusová
ZŠ,MŠ Bratřejov

.

ZAČÁTEK ….
Na začátku letošního školního roku, v září 2016, nás přihlásila pí.učitelka Lenka do
přírodovědné soutěže TAJUPLNÁ
ZAHRADA, kterou vyhlásilo přírodovědné
centrum Trnka ze Starého Města. Osmiměsíční soutěž, které se zúčastnilo 14 týmů,
byla zaměřená na vývoj a život rostlinných a živočišných druhů, se kterými se
můžeme setkat na školní zahradě. Mnoho úkolů pro nás nebylo překvapením,
protože s podobnou a mnohdy shodnou tématikou pracujeme v naší MŠ několik let.
Ale velkým překvapením a radostí bylo, že jsme se umístili na 2. místě . Jako
odměnu jsme dostali diplom a materiály, které souvisí se zahradou a životem
v zahradě.
…KONEC
Téměř závěr školního roku jsme opět prožili i s rodiči na školní zahradě, kde se
konalo Svatojánské odpoledne. Tým dětí-námořníků se utkal s týmem rodičů-obrů
v boji o svatojánský poklad. Ten střežil mocný Kapraďák, kterého vyrobily maminky.
Tatínci připravili večerní oheň. Boj mezi námořníky a obry byl po celou dobu velmi
vyrovnaný. Ale vítězství námořníků v závěrečných
soubojích zajistilo, že se
z pokladu přece jen radovali námořníci .

Osm odvážných dětí se ve večerních hodinách ještě vydalo na výpravu za
svatojánským čarováním a pak přespalo v mateřské škole. Jen svatojánským
broučkům bylo letos chladno a tak jsme oproti minulým letům žádného neviděli.

Ve stejné odpoledne na večer, přijel pan starosta pasovat předškoláky na školáky.
Přejeme Patrikovi, Johance a Adámkovi radostné
poskočení o stupínek výš, do základní školy 
.
PODĚKOVÁNÍ ZA SBĚR HLINÍKU
Děkujeme všem rodinám dětí z mateřské školy, i těm,
kteří dětem pomáhají při sběru a s mateřskou školou
je spojuje už jen minulost. Poděkování patří také
obecnímu úřadu, který nám hliník odváží do sběrných
surovin a naší paní školnici, která hliník skladuje a
balí
do pytlů.
Náš tradiční TAJNÝ VÝLET nás letos zavedl do Envicentra ve Vysokém Poli.
Výukový program jsme zaplatili právě z výtěžku hliníku. Na výlet jsme s sebou vzali
i kamarády ze základní školy. A protože jsme jeli společně, tak dopravu jsme uhradili
z výtěžku karnevalu.

Den s hasiči se letos uskutečnil 26.6. Naši hasiči předvedli ukázky likvidace ohně.
Každé dítko si mohlo ověřit jak se stříká z hasičské proudnice, překážkovou dráhu a
sjezd po lanu přes šíři fotbalového hřiště. Opět to měli hasiči připravené na jedničku.
Přijela i zásahová tatra ze Zlína. Poté bylo vyhlášení výtvarné soutěže, a kdo chtěl, si
mohl zastřílet ze vzduchovky na biatlonové terče. Poděkování všem členům SDH.
Přejeme všem veselé prázdniny a sluníčkovou dovolenou.
Děti a paní učitelky MŠ

Hlásíme se z naší základní školy, kde se kvapem řítíme do finále. Končí nám
školní rok a všichni se těší na prázdniny, aby nabrali nové síly, optimismus a elán do
další práce.
Od posledního čísla občasníku proběhly na naší škole zajímavé akce. V polovině
května se žáci zúčastnili „tajného“ výletu, dnes už odtajněného. Navštívili
preparátorskou firmu v Šakvicích, kde mohli vidět exponáty zvířat - především
z Afriky. Tuto návštěvu nám zařídila paní Trubáková, za což jí moc děkujeme,
protože to byl zážitek, na který nezapomeneme. Z Šakvic jsme se přesunuli na
Mohylu Míru u Slavkova a navštívili jsme tamější zámek. Na konci května jsme se
opět podívali do ENVICENTRA ve Vysokém poli, kde žáci poznávali stopy zvířat
žijících v lese a měli možnost si sami pořídit sádrové odlitky. Svezli se také koňským
povozem. Díky panu starostovi jsme měli v červnu možnost navštívit Ústav chemie
na UTB. Zde bylo pro žáky 3. - 5. ročníku připraveno zábavné chemické dopoledne.
Na děti čekala návštěva laboratoře a pokusy. Postupně díky pokusům děti zjistily, že
chemie je hodně barevná (přeměna vody na víno). Viděly nehořlavý kapesník, který i
když hořel, tak zůstal v původním stavu. Každé dítě si zkusilo připravit barevný gejzír
ve zkumavce za použití střikačky. Děti si samostatně zkusily vyrobit blesky pomocí
generátoru a snažily se uvést do chodu autíčka na vodíkový pohon. Ovšem
nejatraktivnější byla asi chemie ohnivá – pokus Faraonův had, který se vinul
z hořícího popela, či hoření směsi síry se zinkem (světelný efekt), děti sledovaly
s nadšením. Děti vyzkoušely svoji statečnost při zapálení pěny na dlani. S údivem
sledovaly, co se bude dít, když se zapálí nafouknutý balonek. A posledním pokusem
byla příprava tzv. sloní pasty, která vypěnila do gigantických rozměrů.

Třídění odpadů bylo dětem hravou formou připomenuto v besedě Recyklohraní. Své
řidičské schopnosti měli žáci možnost ověřit při návštěvě Dopravního hřiště
v Malenovicích. 22. května pan starosta zajistil pro děti exkurzi ve sklárnách
v Karolínce a lanovkou se vyvezly na začátek Pašerácké stezky, kterou si postupně

prošly. Pokračuje výborná spolupráce s dobrovolnými hasiči i myslivci. Obě složky
pro děti připravily zábavná dopoledne.
Do Vizovic odchází na druhý stupeň tito žáci: Kryštof Húšť, Natanael Marek Húšť,
Marián Lenczyk, David Lomica, Natálie Kadlečková a Klára Kocourková. Přejeme
všem hodně úspěchů v nové škole.
Hurá na prázdniny!!!
Mgr. Jindřiška Králová, řed. školy

Myslivecké sdružení

Myslivecký spolek Bratřejov
Červen - měsíc myslivosti a ochrany přírody

Již po dobu více let je měsíc červen prohlašován jako měsíc myslivosti a ochrany
přírody. Naskýtá se otázka, proč vznikla tato tradice s názvem Červen - měsíc
myslivosti a ochrany přírody? Svým způsobem má každý měsíc v roce své kouzlo.
Měsíc červen nebyl za měsíc myslivosti vybrán náhodně. Byl našimi předními
mysliveckými představiteli vybrán proto, že je to měsíc nejkrásnější, nejzelenější a
patří už mezi nejteplejší měsíce. Právě v tomto období, kdy bují veškerá vegetace,
přichází v přírodě na svět největší množství mláďat všech živočichů, jak zvěře
pernaté, tak srstnaté. Rodí se mladí koloušci, srnčata, zajíčci, bažanti a mláďata
většiny našich pěvců, protože tento měsíc jim poskytuje ty nejpříhodnější podmínky.
U těch lidí, kteří mají opravdový a citový vztah k přírodě vše vyvolává nádherné
pocity a radost, co všechno nového se rodí v našem Bratřejovském revíru.
A právě v tuto roční dobu si zaslouží naše příroda zpřísněnou ochranu, a to
zejména nejen od myslivců, ale také od všech našich občanů. Při této příležitosti
chceme upozornit naše spoluobčany na nevhodné chování v přírodě, na ničení
křovin a různých lesních porostů. Právě tyto lesní porosty nabízí zvěři jedinečný úkryt
pro hnízdění a kladení mláďat. Nejlépe je v tomto období omezit návštěvy do přírody
vůbec. Dále chceme touto cestou upozornit občany a zejména děti, že nemají brát do
rukou mláďata zvěře, které náhodně při svých procházkách v přírodě najdou. U nás v
Bratřejově se jedná hlavně o srnčata, vůbec k nim nechodit. Srna takto zavětřená
srnčata opouští a osamocená srnčata hynou nebo se stávají snadnou kořistí škodné
zvěře, lišek, kun nebo dokonce zvěře černé - divočáků.
Neslavme měsíc myslivosti jenom v červnu, slavme ho obrazně řečeno
celoročně. Chovejme se k přírodě, zvěři a jejímu životnímu prostředí ohleduplně celý
rok. V konečném důsledku tím prospíváme sami sobě. V současné době záleží na
nás všech, jak se k ochraně přírody postavíme, abychom našim dětem a potomkům
zachovali v přírodě věčnou zeleň. Mějme na paměti, že příroda a lesy jsou pro nás
plíce, studna a živitel.
JUDr. Jan T o m š a
Pozvánka na střelby
V neděli 6. srpna Vás zveme na naši střelnici na 34. ročník soutěže ve střelbě
jednotlivců na asfaltové terče. Opět pro Vás budou připraveny zvěřinové speciality a
další občerstvení.
Na Vaši účast se těší Bratřejovští myslivci.

Vladimír Černobila
myslivecký hospodář

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 2018
v tradičním termínu na Velikonoční neděli. Sezona začala již
koncem měsíce dubna soutěží Zlínské ligy požárního sportu v Lukově. Bohužel
nezastihla týmy mužů a žen v nejlepší formě. Ženy zlepšily své výsledky po prvních
třech nezdařených útocích v Lukově na Rackové a Šarovách dvěma vítězstvími v
Tečovicích a Zlíně – Loukách. Tým mužů na lepší výsledky zatím čeká. Chtěl bych
Vás všechny pozvat na Pohárovou soutěž v neděli 13.8.2016 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 na
spoustu hasičských týmů a tím velmi vyrovnané a dech beroucí souboje .
SDH Bratřejov

Soutěže, které nás čekají před naší soutěží:
Nevšová 8.7.2017, 13:00 hod. Miškářský pohár
Pozděchov 9.7.2017, 13:00 hod.
Velký Ořechov 9.7.2017, 13:00 hod.
Prlov 16.7.2017, 13:00 hod.
Závěrem děkuji SDH Bohuslavice za ochotu, kterou projevili tím, že nám po čas
opravy naší soutěžní mašiny zapůjčili svoji požární stříkačku.
Vážení spoluobčané,
je tu další vydání našeho občasníku a my jsme nachodili
zase pár kilometrů po valašských kopcích.
Na začátku dubna jsme si udělali krásnou nenáročnou túru Vsacký Cáb – Santov –
Bystřička 14 km. Vyrazili jsme autobusem směr Vsetín a z rozcestí na Dušné jsme
pokračovali na Vsacký Cáb. Dali jsme si pivko a pokračovali cestou s krásnými
výhledy na Santov. Je tam hezká hospůdka. Naše tůra skončila na Bystřičce, odkud
jsme se vrátili autobusem na Vsetín.
Velikonoční sobotu jsme strávili v pivovaru Vraník v Trnavě. Tentokrát jsme zvolili
trasu Bratřejov – Vizovice - Dešná –Všemina – Trnava - 17 km, protože máme
kamarádku na vozíčku, která se také někdy přidá, a tak jsme vybrali trasu, aby
vyhovovala i jí.
23. dubna jsme podnikli výšlap Soláň – Vsacký Cáb – Dušná 20 km. Počasí si
s námi dost pohrávalo. Pršelo, svítilo i pořádně sněžilo. Chvilkami to vypadalo jako o
vánocích v dřívějších dobách.
V malé skupině se vyrazilo i na výšlap do Vysokého Pole a přes Františka zpět do
Bratřejova. Někteří také navštívili pietní akt na Ztracenci a později setkání Čechů a
Slováků na Kohůtce.
Krásná trasa byla nedávno Soláň – Hážovické Díly – Rožnov pod Radhoštěm.
Navštívili jsme i Rožnovský pivovar. No a poslední akce proběhla nedávno, kdy jsme
Turisti z Bratřejova

zavítali zase na Trnavu, kde slavili 3. výročí založení pivovaru. Byla to hezká akce.
Hrála živá hudba a měli k této příležitosti uvařený speciální ležák. V tyto teplé dny už
budeme přemýšlet spíše o výletech vlakem nebo autem.
Ještě se s vámi podělím o výkon našeho kamaráda z Vizovic Staně Pekárka, který
se zúčastnil akce Valašské Kilo. Trasa vedla po valašských kotárech a Standa
zvládnul 100 km v čase 23:58. Toto byla jeho druhá účast na této akci. Klobouk dolů
před takovým výkonem.
Milí spoluobčané, přeji vám krásné léto plné slunce a pohody.

Za MILOVNÍKY TURISTIKY A DOBRÉHO PIVA Lenka Polanská
Vážení sportovní příznivci,
fotbalová sezóna nám skončila. Muži jsme po horších
jarních výsledcích nakonec skončili na 5. místě, což byl náš předsezónní cíl. V letní
přestávce se klub bude soustředit na doplnění kádru především z řad našich
dorostenců. Rozlosování nové sezóny zatím neproběhlo, o termínech zápasů Vás
budu informovat v dalším čísle obecního občasníku.
Naši nejmenší zakončili sezonu taktéž na pátém místě, což je krásný úspěch.
Problémem je, že nemáme čím doplnit kádr, a tím pádem musíme se starší
přípravkou skončit. Mladší přípravka bude od srpna jenom trénovat a hrát přípravné
zápasy. Děkuji všem rodičům, kteří se podíleli na průběhu celé sezóny. Závěrečnou
tečkou byl EXHIBIČNÍ zápas na Zlínském filmovém festivalu proti hokejistům, které
jsme porazili 4:2. Dárkové předměty našim nejmenším předávaly herecké osobnosti
např. pan Dejdar, Blažek nebo Noid Bárta. Pro všechny to byl nezapomenutelný
zážitek. Poděkování patří panu Zdeňkovi Liškovi za pozvání
na tuto akci.
TJ Sokol Bratřejov

Dále mi dovolte, abych Vás pozval na akce, které TJ Sokol bude v létě pořádat.
Zveme malé i velké k účasti na druhém ročníku letního biatlonu, který se
uskuteční v sobotu 1.7.2017 od devíti hodin v areálu fotbalového hřiště. Přijďte si
vyzkoušet, jak těžké je skloubit běh se střelbou a poměřit síly s kamarády, či členy
rodiny. Kategorie budou rozčleněny do šesti sekcí. Mladší žáci, starší žáci, dorost,
muži, ženy a rodiče s předškolními dětmi. Všichni závodníci budou odměněni a
nejlepší tři z každé kategorie budou oceněni poháry a diplomy. Občerstveni po celou
dobu akce je zajištěno a je součástí startovného.
Večer po závodě bude následovat opékání buřtů, všichni jsou tímto zváni.

O pár dní poté bude na hřišti tradiční zápas svobodní versus ženatí, který se
každoročně koná na naši pouť. Zápas začne v 17:00 a po zápase proběhne tradiční
pouťová zábava v areálu hřiště.
Na konci července 29. 7. se uskuteční turnaj v malém fotbálku. Minulý ročník byl do
posledního možného týmu obsazený, doufáme, že tomu tak bude i letos. Tímto chci
pozvat všechny, kteří si chtějí zahrát. Přihlášky můžete posílat Michalu Kráčalovi,
který má tento turnaj na starosti. Samozřejmě budeme rádi, když se přijdou podívat i
ti, kteří nehrají. Po celý den bude připraveno občerstvení, večer po turnaji možná i
nějaká ta hudba.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál příjemné léto, pěknou dovolenou a těm
mladším super prázdniny.
Celý TJ Sokol Bratřejov se na Vás těší na našich akcích.
Za fotbalisty
Richard Zicha ml.
Jednatel TJ
Poděkování
Dne 30.4.2017 proběhlo již 3.STAVĚNÍ MÁJE spojené s
Dětským dnem. Tímto bychom chtěli velmi poděkovat sponzorům naší akceObecnímu úřadu ,panu Karlu Pilčíkovi (MP Krásno) a paní Janě Suré (hospoda na
KD). A také spolupořadatelům - manželům Polanským se synem Petrem, manželům
Pešákovým, slečně Lomicové a paní Zedníkové. A samozřejmě Vám všem, kteří jste
se akce zůčastnili !! Ještě jednou díky všem - členové MO ČSSD Bratřejov.
ČSSD Bratřejov

ŘKF Bratřejov

Farní den

V neděli 11.června odpoledne bylo krásné počasí, jako stvořené pro
hry dětí na farním dvoře, ale i setkání dospělých a dříve narozených.
Ti nejmenší se na farním dni bavili plněním různých připravených
úkolů. Nechyběla sladká odměna – opravdová cukrová vata. Mezi
dětmi, ale i některými dospělými „mlsouny“, byl o ni velký zájem.
Z výrobníku ji na špejli točil a krásně nadýchanou rozdával farář
P.Josef Rosenberg. Kdo chtěl, mohl si
dát kávu a vybrat si ze spousty cukroví,
které přinesly ochotné maminky a
babičky. A nebo si na ohni opekl
špekáček a pánové mohli uhasit
žízeň točeným pivem. Příjemně
strávené odpoledne na farním dni má
ještě jedno zvláštní kouzlo – schází
se lidé různého věku a
prožijí společně hezké
chvíle
nedělního
odpočinku.

Pozvání na pouť do kostela
Pouť bývá vždy podle patronů kostela – u nás jsou to sv. Cyril a Metoděj. Máme
určitou výhodu, že je zrovna státní svátek a my ji můžeme slavit přesně v uvedený
den. Přijměte proto pozvání na poutní mši, která bude dne 5.7. v 10.30h.
Obětována bude za budovatele kostela P. Jana Bartoše, díky kterému máme
v Bratřejově překrásný kostel, a také za dobrodince – tedy i za naše předky, kteří se
stavbou, a nejen s ní, ochotně pomáhali. Všichni jste na pouť do kostela srdečně
zváni.
Konstantin (Cyril) a Metoděj
Dvě jména nerozlučně spjatá s dějinami Moravy i slovanstva jako celku. Pokusím se
nyní čtenáři poodkrýt jejich osudy. Epizoda v naší zemi byla totiž jen jednou ze
součástí pestrých životů těchto výjimečných osobností. Pro prvně jmenovaného
navíc epizodou velmi krátkou.
Oba bratři se narodili v Soluni (severní břeh Egejského moře, dnešní Řecko) v rodině
císařského důstojníka Leontiuse a jeho ženy Marie, jenž byla zřejmě slovanského
původu.1
1) Soluň byla tehdy významným obchodním i politickým střediskem Byzantské říše. I
z toho důvodu stála mnohokrát na zteči dobyvatelským národům, které tehdy táhly na
Evropu. Paradox dějin tomu chtěl, že právě otec slovanských věrozvěstů vedl proti
Slovanům mnoho vojenských výprav. Zejména pro uklidnění vzpour, které vznikaly v
okolí Soluně ze strany slovanského obyvatelstva, vzpírajícího se řecké nadvládě. Při
jedné z mnoha potyček se Slovany nalezl císařský důstojník Leontius svoji smrt. V tu

dobu ale ještě nikdo netušil, že právě jeho dva synové se zapíší nesmazatelným
písmem do srdcí Moravanů i ostatních Slovanů.
Sourozence dělilo od sebe 11 let života. Starší Metoděj se narodil roku 815 a
Konstantin pak roku 826. Metoděj byl dle životopisu „mohutné a vznosné postavy“ a
šel ve stopách svého otce, tedy vojenské a politické kariéry. Po studiu filozofie v
Konstantinopoli (ve slovanském světě známé jako Cařihrad - dnešní Istanbul), se na
nějakou dobu stal de-facto místodržitelem soluňské provincie, což lze s trochou
nadsázky charakterizovat jako kníže makedonských Slovanů. Úřad stratéga 2
(oficiální název funkce) zastával Metoděj po mnoho let. Cítil však rozpor jeho
přesvědčení s praktikami, které jej nutila činit vláda. Ta chtěla veškeré nepokoje v
oblasti řešit jen silou. Metoděj si uvědomoval, že tímto způsobem bude napětí mezi
Řeky a Slovany jen narůstat a tím i zasévat zrno nekonečné nenávisti mezi oběma
etniky. Unaven se rozhodl složit funkci a odešel do kláštera Olymp v Malé Asii. V tu
chvíli byl snad přesvědčen, že život dokončí v ústraní a modlitbách.
Mladší Konstantin vystudoval stejně jako Metoděj filozofii v hlavním městě Byzantské
říše, tedy v Cařihradu. Od mládí inklinoval více k duchovnímu než k materiálnímu
světu. Zamiloval si obzvlášť filozofii a teologii. Jeho učitelem byl Fotios, pozoruhodná
osobnost své doby, která později výrazně zasáhla nejen do života soluňských bratrů,
ale i celkově do církevních dějin.
2) Ambiciózní Fotios vypozoroval Konstantinovy neobvyklé schopnosti a uvědomil si,
že jeho brilantní a neústupnou rétoriku lze nejlépe využít v diplomacii. Je až
neuvěřitelné, že mladý Konstantin absolvoval ve dvacátých a třicátých letech svého
života spoustu vyslání do nepřátelských území. Tam vedl složitá jednání, často i
teologické disputace a to zpravidla s úspěchem! Při jedné ze svých mnohých cest
Konstantin nalezl u břehů Černého moře údajné ostatky svatého Klimenta 4, které
později přinesl na Moravu. Konstantin byl velice horlivý a absolutně pevný ve svých
názorech, jeho aktivitu však sráželo nepříliš pevné zdraví.
Roku 862 dorazilo do Cařihradu poselstvo od moravského knížete Rastislava. Ten
žádal byzantského monarchuo učitele a biskupa. Sluší se poznamenat, že moravský
vládce měl na mysli zejména biskupa! Rastislav tehdy dosáhl úplné politické
samostatnosti a usiloval i o úplnou samostatnost církevní. Pokud by mu vyhověl
papež, ke kterému vyslal své diplomaty dříve než do Cařihradu, nikdo z Moravy by
do Byzance žádat nešel. Papež ale ignoroval jeho výzvu, aby si nerozhněval
východofranského panovníka5 a zejména mohučského arcibiskupa, v jehož jurisdikci
Morava ležela. Michal III.6 a cařihradský patriarcha Fotios byli mnohem prozíravější.
Uvědomili si, že v konfliktu s Bulharskem mohou mít na své straně mocného
spojence a stejnou roli by pak Morava mohla hrát ve sporech s Římem. Fotios, jako
vrchní diplomat byzantské říše, se rozhodl Rastislavově žádosti vyhovět. Potřeboval
jen osobnost, která v napůl barbarském prostředí dokáže stabilně prosadit
křesťanství a současně zaváže Moravu k partnerství. Snad nikdo se pro daný úkol v
danou dobu nehodil lépe než Konstantin. Jako pomocníka si Konstantin vybral
staršího bratra Metoděje. Oba vyrostli ve slovanském prostředí, znali mentalitu
Slovanů a oba měli s tímto etnikem bohaté zkušenosti. Spojení Konstantinova
intelektu a Metodějových organizačních a diplomatických dispozic pak dávaly misii
reálnou vidinu úspěchu. Ještě než se vypravili věrozvěstové na cestu, vypracoval
Konstantin s vypětím všech sil7 písmo (tzv. hlaholici), které mělo výstižně vyjadřovat
specifika slovanského jazyka a stát se tak písmem slovanských národů. Svěřený úkol
zvládl dokonale.

3)Roku 863 nebo 8648 dorazili soluňští bratři na Moravu. Byli okázale přivítáni.
Aristokracie naší země byla v tu dobu již křesťanská, i na jistém kultivačním s tupni.
Mezi ní a prostým lidem byl ale propastný rozdíl. Těžko říci jaké pocity měli
Konstantin a Metoděj z našeho tehdejšího prostředí.
Překvapilo je množství kamenných kostelů, když byli připravováni takřka na
pohanský svět? Snad. Na druhou stranu zřejmě postrádali přísnější řád a křesťanské
mravy museli zdůrazňovat i urozeným.
Morava při příchodu Konstantina a Metoděje sice nebyla pohanská, 9 ale křesťanství
se však dotýkalo převážně velmožů. Nevzdělané masy obyvatelstva zůstávaly věrni
pohanským bohům, protože nebyla vůle ani možnost, jak jim vyložit křesťanství.
Kněží, kteří zde do příchodu slovanských věrozvěstů působili, byli převážně
„latiníci“10 a byli neznalí prostředí i jazyka. Plnili spíše úřednickou a politickou funkci
bez vyššího zájmu. Konstantin a Metoděj tento přístup změnili způsobem, že se
křesťanství začalo dotýkat i obyčejných lidí. Kázali totiž jako první na Moravě ve
srozumitelné řeči a sami žili příkladným životem. Konstantin pilně překládal církevní a
bohoslužebné texty. Snaha obou bratrů byla vřele podporována velmoži, ponejvíc
samozřejmě samotným Rastislavem. Záměr moravského knížete byl ve vytvoření
svébytné moravské církve, která se obejde bez latinských duchovních.
Proto byla i založena „akademie“ na výuku místních obyvatel, aby se zaručila
kontinuita přínosu v oblasti vzdělání a slovanského duchovenstva. Zástupci
latinského kléru se tím dostávali stále více do stínu a postupně ztráceli jakoukoli
podporu ve vládnoucích kruzích. Tato podpora však pro ně byla existenčně důležitá
a proto do Říma k papeži mířily stížnosti na „kacířské“ nauky, které prý mezi
Moravany šíří Konstantin s Metodějem.
Papež Mikuláš I. povolal oba bratry, aby se osobně přišli do Říma hájit. Cařihrad se v
tu dobu ocital ve víru palácových převratů a o dění daleko od hranic byzantského
impéria se nikdo nestaral.
Jinými slovy podporu z východu nemohli soluňští bratři očekávat. Rozhodli se tedy
vyhovět papežské žádosti a vydali se do Říma, kde dorazili v zimě roku 867. Nesli s
sebou i církevně nepřekonatelnou zbraň: ostatky svatého Klimenta. Kosti, které
Konstantin nalezl na Krymu, daly našemu poselstvu nadpozemskou váhu a Římané
je přivítali s nebývalými poctami. Papež Mikuláš I. se jejich příchodu nedočkal.
Zemřel nedlouho předtím a uvítací ceremonie i celkového přijetí se ujal jeho
následovník Hadrián II. Úspěch této cesty byl obrovský. Papež posvětil Konstantinovi
překlady a vysvětil několik slovanských kněží, kteří přišli s oběma bratry z Moravy.
Samotný vrchol pak byl ve schválení slovanského jazyka v bohoslužbě, čímž se řeč
Slovanů dostala po hebrejštině, řečtině a latině na 4. místo tohoto privilegia.11
4) Zcela vysílený Konstantin však v Římě onemocněl a pochopil, že jeho pozemské
dny se chýlí ke konci. Vstoupil do kláštera, přijal řeholní jméno Cyril a s přáním, aby
Morava nezůstala bez vůdce stáda, vydechl naposledy. Bylo mu jen 42 let.
Tím vůdcem se měl stát Metoděj. Navzdory nezpochybnitelnému diplomatickému
úspěchu, nebyla Metodějova pozice snadná. Podstata rozhodnutí papeže byla sice
ve schválení slovanských bohoslužebných textů i veškerého učení Konstantina a
Metoděje, současně ale nařizovala navrácení latinských kněží. Právě tento bod si
latiníci vysvětlili po svém a politické vítězství soluňských bratrů pojali jako vítězství
své. Metoděj byl při návratu na Moravu dokonce přepaden a zajat. Iniciátorem tohoto
skutku byl právě latinský klérus, který se odmítal dělit o církevní sféru vlivu. Pod
taktovkou východofranského krále Ludvíka II. Němce byl pak Metoděj souzen,
odsouzen na doživotí a uvězněn.

Na Moravě mezitím došlo k převratu. Napětí mezi Rastislavem a jeho synovcem
Svatoplukem, jenž se již nějakou dobu podílel na vládě, překročilo únosnou mez.
Jeden druhého se snažil odstranit.
Úspěšnější byl Svatopluk, který knížete Rastislava zajal a vydal do nepřátelských
rukou východofranského krále Ludvíka II. Němce.
Roku 874 byl na příkaz papeže Metoděj propuštěn a vrátil se na Moravu. Ani po
návratu však neměl na růžích ustláno. Stál sice v čele moravské církve, ale jeho
autorita byla latinským klérem zpochybňována. Svatopluk se navíc snažil vojenskopoliticky angažovat na západ od Moravy a pro svoji aktivitu potřeboval podporu
latiníků. Krom toho Metodějova apelace na Svatopluka, že panovník má být
morálním vzorem pro lid, moravského vládce popuzovala.
Je zřejmé, že Svatopluk sympatizoval spíš s Wichingem a Janem z Benátek, kteří se
čím dál otevřeněji stavěli proti Metodějovi a zasílali na něj stížnosti papeži do Říma.
Roku 880 se nic méně dovršilo Rastislavovo a Svatoplukovo diplomatické úsilí.
Papež Jan VIII. potvrdil bulou:
Industriae Tuae (Horlivosti Tvé) existenci samostatné moravské církve a Metoděje
jmenoval prvním arcibiskupem tzv. Panonsko-moravské arcidiecéze. Wiching měl být
dle příkazů z Říma ve všem poslušný Metodějovi. Útoky Metodějových soků pak sice
neustávaly, ale moravský metropolita si postupně vybudoval síť přátel a žáků, kteří
se za něj v kritických chvílích postavili. Slovanské písmo a vzdělanost, tak mohly
dostat stabilní základy. Svůj nadmíru složitý a pestrý život Metoděj dovršil v dubnu
roku 885. Za svého nástupce určil Gorazda, který se v zemi těšil velké vážnosti a
předpokládá se, že byl z mojmírovské tedy vládnoucí dynastie. Politické intriky
Wichinga a jiných společně s apatickým Svatoplukem zapříčinily, že na úsilí
Konstantina a Metoděje nebylo kontinuálně navázáno. Učení soluňských bratrů bylo
zpochybňováno a latinský klér psal falzifikující dopisy „z Říma“, označující Metoděje
dokonce za heretika. Metodějovi žáci houfně opouštěli Moravu. Tělo prvního
moravského metropolity, ze strachu před znesvěcením od jeho nepřátel, pochovali
na tajném místě. Moravský stát později ztrácel sféru vlivu a nebyla diplomatická vůle
udržet slovanskou bohoslužbu, ani slovanské písemnictví při životě. Západní církev
později slovanské církevní texty zavrhla a český přemyslovský stát se této doktríně
jednoznačně podřídil. Metodějovi žáci však dědictví obou bratrů předali dál, hlavně
mezi jižní a východní Slovany. Většina slovanských národů se k odkazu soluňských
bratrů hlásí a jsou za něj vděčni. Konstantin s Metodějem jsou pevným bodem
spojujícím Slovany jak mezi sebou, tak i s Evropou. V christianizaci naší země sice
sehráli významnou roli, ale jejich hlavní přínos byl v povznesení slovanské kultury a
vzdělanosti. My Moravané pak můžeme být právem hrdi, že prvotní impuls k jejich
nesmrtelnému dílu vzešel z naší země.
1. Pramenů k rodině soluňských bratrů je velmi málo. Všeobecně se tak soudí na základě vysokého
procenta slovanské populace v okolí tehdejší Soluně a faktu, že si Leontius vybral ženu právě tam.
2. Jednalo se de-facto o velitele posádek sídlících pro ochranu Byzantské říše v nebezpečných
pásmech.
3. Jako konstantinopolský patriarcha odmítl diktát od papežských legátů z Říma, čímž se podílel na
vznikajícím církevním rozkolu.
4. Svatý Kliment – dle církevní tradice po svatém Petrovi 3. papež s pontifikátem mezi lety 90 – 97.
5. Východofranská říše zaujímala přibližně území dnešního Německa a často si nárokovala vládu i
nad západními Slovany.
6. Michal III. – byzantský císař. Vládl mezi lety 840 – 867.
7. V tu dobu byly již jeho zdravotní potíže vážné.
8. Rok příchodu věrozvěstů není přesně doložitelný. Na základě pramenů se předpokládá, že to bylo
buď na podzim roku 863, nebo na jaře o rok později.

9. Nálezy v Mikulčicích, Starém Městě u Uherského Hradiště i jinde dokládají existenci kamenných
kostelů ještě před příchodem Konstantina a Metoděje.
10. Tím mám na mysli duchovenstvo při bohoslužbě užívající latinu.
11. Prakticky však na třetí, protože hebrejština se v církevních bohoslužbách nepoužívala.
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Pro Moravskou národní obec vypracoval Jaroslav Svozil
Jiní…Ne horší
Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se
o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Důsledkem poruchy je, že dítě
dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá.
Lidé s poruchou autistického spektra žijí mezi námi, aniž bychom si toho mnohdy
všimli. Pro ně samotné je však zvládání každodenního života velice náročné. Jsou
jiní, ale rozhodně ne horší než my. Podle posledních čísel má každý šedesátý osmý
člověk některou z poruch autistického spektra. Teda zcela určitě jsou ve vašem okolí
lidé s touto diagnózou a v mnoha případech jsou bezradní, protože neví, že se na
nás můžou obrátit.
Základní činností spolku Za sklem o.s. je podpora lidí a rodin s PAS (porucha
autistického spektra) při řešení jejich složité životní situace. Děti i mladí lidé s touto
diagnózou se potýkají s nejrůznějšími problémy při vzdělávání a jejich rodiče jsou
často neuplatnitelní na trhu práce. Důsledkem je sociální vyloučení. Bohužel se stále
setkáváme s neinformovaností laické i odborné veřejnosti.
Naše organizace poskytuje odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační
služby v rámci celého Zlínského kraje. Služby jsou bezplatné a jsou poskytovány
ambulantní i terénní formou pro rodiny s dětmi, mladé lidi i dospělé osoby s PAS.
Máme skvělý tým odborníků – sociálních pracovníků i speciálních pedagogů.
Poptávka po našich službách neustále narůstá a tak se musíme rozšiřovat i my.
Každodenní činností se naši uživatelé krůček po krůčku zlepšují v dovednostech a
začleňují.
Každý člověk s PAS může být plnohodnotně zařazen do společnosti, pokud se s ním
odborně a co nejdříve pracuje. V opačném případě může skončit hospitalizací
v psychiatrické léčebně.
Co děláme a co jsme dokázali:
 Podporujeme osoby a rodiny s PAS při řešení jejich složité životní situace


Zvyšujeme informovanost rodičů, pedagogů, odborníků i obecné veřejnosti o
problematice PAS



Pomáháme s orientací v sociálním systému v oblasti vzdělávání a zaměstnání



Prosadili jsme zařazení PAS do zákona a aktivně se podílíme na tvorbě legislativy



Denně provádíme sociálně aktivační činnost s dětmi i dospělými.

Tak jako každá nezisková organizace se potýkáme s nedostatkem prostředků. Rádi
uvítáme jakoukoliv pomoc. Hmotnou i nehmotnou.
Za sklem o.s.
adresa poskytování: J.A.Bati 5520, Zlín, tel. 603816230 č.ú.2400263108/2010

Výročí 110 let SDH, 130 let budovy školy a 210 let školství v Bratřejově
Vážení spoluobčané,
Den společných oslav se rychle blíží. Prázdniny uběhnou jako
voda a bude tu sobota 16.září 2017, den s bohatým programem
pro všechny.
Mimo jiné po slavnostním zahájení bude ve škole den otevřených
dveří, děti ze Základní školy a Mateřské školy připravují
vystoupení, proběhne námětové cvičení SDH, předání ocenění,
vysvěcení Floriána, výstavy, ukázka zásahu HZS ZK, ukázky techniky a k tomu
všemu nás bude po celý den doprovázet dechová hudba Trnkovjanka z Kašavy.
Prostě bohatý program. A to stojí za to již dnes si datum 16.9.2017 v kalendáři
zakroužkovat, nic jiného neplánovat a pozvat celou rodinu, ať se setkají všichni
rodáci, kteří prošli naší školičkou a rádi zavzpomínají na nedávná léta.
Proto si dovoluji všechny co nejsrdečněji pozvat na tuto kulturní akci. Pro připomenutí
výročí před deseti léty vkládáme na obecní stránky fotodokumentaci www.obecbratrejov.cz . Podívejte se na známé či neznámé, kteří se zúčastnili.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vás srdečně zvou
k oslavě

210 let školství v Bratřejově
130 let nové budovy školy
110 let Sboru dobrovolných hasičů
111666...zzzááářřřííí 222000111777

Milí spoluobčané
Pomalu nám přichází léto, čas pro odpočinek, dovolené a poznávání. Přeji Vám
všem hodně nových zážitků, školákům krásné prožití prázdnin, hezké počasí a
bezproblémové chvíle strávené v kruhu svých nejbližších. A hlavně, si trošku
odpočiňte od starostí všedních dnů.
Zicha Richard, starosta obce
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