MK ČR Vydává Obec Bratřejov
E18059
Ročník IX vydání XLII.

Zdarma

30. září 2017

Zastupitelstvo obce Bratřejov na 34. zasedání
28.6.2017 SCHVÁLILO na základě žádosti a
zveřejněného záměru prodeje geometrický plán a prodej pozemku p.č.2612/29 o
výměřezastupitelstva
cca 30m2obce
a geometrický plán a koupi pozemku p.č.138/2 o výměře 20m2,
příkazní smlouvu na veřejnou zakázku „ Kanalizace ulice k farmě“ a veřejnou
zakázku „Zpevněné plochy u ZŠ a MŠ Bratřejov“ pro Mgr.Miroslavu Pilařovou,
Lipová 126, Dřevohostice, oslovení
nejméně
tří firem a hodnotící komisi
k výběrovým řízením na tyto akce. Dále SCHVÁLILO opravu mostního objektu M011 U Kalendů, který je v havarijním stavu, firmu a projekční cenu opravy mostu,
finanční příspěvek TJ Sokol Bratřejov na pořádání II.ročníku letního biatlonu
v Bratřejově, návrh tras optické přípoje základnové stanice umístěné v objektu
zemědělského družstva, VZALO NA VĚDOMÍ informaci o konání Bratřejovské pouti
2017, žádost SDH Bratřejov na pořízení nových požárních hadic a SCHVÁLILO
zakoupení požárních hadic, ODLOŽILO pro nedostatek informací návrh stanov
Spolku pro trvale udržitelný rozvoj obcí a rozhodnutí o návrhu na založení spolku a
členství obce Bratřejov v tomto spolku. 9.8.2017 se zastupitelstvo sešlo po 35. a
zastupitelé SCHVÁLILI na základě žádosti a zveřejněného záměru prodeje,
geometrický plán a prodej pozemku p.č.2612/28 o výměře 26m2 a pozemku
p.č.2612/30 o výměře 9m2, na základě žádosti a zveřejněného záměru koupě
geometrický plán a koupi pozemku p.č.821/3 o výměře 41m2, návrh stanov Spolku
pro trvale udržitelný rozvoj obcí, založení spolku a členství obce Bratřejov v tomto
spolku. Zastupitelstvo obce Bratřejov pověřilo pana Ing.Jaroslava Jandeka,
Bratřejov č.p.114 k zastupování obce Bratřejov při všech jednáních nejvyššího
orgánu tohoto spolku. SCHVÁLILO firmu Jaroslav Kadleček, Bratřejov k realizaci
výstavby kolumbárií na Římskokatolickém a Evangelickém hřbitově, smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., VZALO
NA VĚDOMÍ zápis hodnotící komise a SCHVÁLILO firmu Martin Urban, Lhota u
Vsetína k realizaci akce ,,Bratřejov - zpevněné plochy u školy“ za nabídkovou cenu
594 690Kč bez DPH. Na 36. zasedání zastupitelstva obce Bratřejov 26.9.2017
zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ zápis hodnotící komise a SCHVÁLILO
firmu TM Stav spol. s r.o. Vsetín k realizaci akce „Kanalizace Bratřejov – Ulice
k Farmě“ za nabídkovou cenu 2 075 395Kč bez DPH, SCHVÁLILO smlouvu o
smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, vyřazení
vybraných knih z knihovny obce Bratřejov, příkazní smlouvu na veřejné zakázky
projektové dokumentace „Hasičská zbrojnice v obci Bratřejov“, „Bratřejov – nová
učebna“, „Bratřejov kulturní dům – ubytovna“ a „Byty na fotbalovém hřišti“ pro
Mgr.Miroslavu Pilařovou, Lipová, oslovení nejméně tří firem a hodnotící komisi. Dále
zastupitelstvo SCHVÁLILO rozpočtové opatření č.2/2017, smlouvu o smlouvě
budoucí na zřízení služebnosti s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
Praha a použití odměny za tříděný sběr na propagaci třídění odpadu. Zastupitelstvo
ZRUŠILO usnesení č.376/4/35/17 z 9.8. a SCHVÁLILO nový návrh stanov a název
„Spolek pro zdravý rozvoj obcí“, založení spolku a členství obce Bratřejov v tomto
spolku, POVĚŘILO Ing.Jaroslava Jandeka, Bratřejov k zastupování obce v tomto
Zastupitelstva obce

spolku zabývajícím se výstavbou R49, VZALO NA VĚDOMÍ
informace o
plánovaných kulturních akcích - setkání seniorů 14.10.2017, jarmarku a vánočním
koncertu, informaci o umístění v soutěži „O keramickou popelnici“ a informace o
variantách odkanalizování celé obce Bratřejov.
Informace OÚ

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
20.10. a 21.10.2017 proběhnou volby do volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. 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 schránkou.
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 25.9 do 29.9.2017 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 30.9.2017
na křižovatce u hlavní silnice I/49 v době od 11.15 do 11.45 hodin a u obecního
úřadu od 12.35 do 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 2.10. do 6.10.2017 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.
Rozmístění velkoobjemových kontejnerů
V týdnu od 2.10 do 6.10.2016 budou postupně po celé obci rozmístěny
velkoobjemové kontejnery na odpad. Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů
neodkládali větve stromů, železo a nebezpečný odpad.
Co se děje v obci

Naše malá vesnička vyhrála titul nejlépe třídící obec v kraji
Zlín v kategorii malých elektrospotřebičů. Po loňském druhém
místě v tříděných odpadů jsme letos prostě nejlepší.
Samozřejmě je pořád co zlepšovat. Jak se říká ,,třídění má
smysl“. Získanou hotovost 18 000,-Kč využijeme tak jako vloni
k propagaci třídění odpadů u našich nejmenších a zařídíme
zájezd pro děti MŠ a ZŠ Bratřejov do Tlumačova - třídírny
železného šrotu. Děkujeme všem občanům, že třídí. Budeme
se na obci snažit Vám v této činnosti býti nápomocní. Ještě
letos doplníme ke stávajícím kontejnerům před kulturním
domem další, na rostlinné oleje.

Dotace obce
Obec Bratřejov získala z Ministerstva zemědělství dotace na odpočinková místa.
Jedná se o přístřešky se stolem, lavicemi a odpadkovým košem, které budou
rozmístněny, dva na turistické trase k vrcholu Klášťov a jeden ke střelnici na
Chrámečném. Celková částka této akce je 120 000Kč z toho dotace činí 85 000Kč a
spoluúčast obce je 35 000Kč.
Jak jste si určitě všimli v plném proudu se realizují opravy dvou mostů v obci.
Ukončení a předání k užívání by mělo být v měsíci říjnu. Dále jsme zahájili opravu
mostu u Kalendů, kde došlo k porušení mostní konstrukce traktorem a byl na tento
objekt statikem vypsán havarijní stav, nutnost okamžité opravy. Akce by měla vyjít
dle rozpočtu na cca 1 500 000Kč.
Před dokončením je taktéž realizace parkoviště u MŠ a ZŠ, kde vznikne pět
parkovacích míst pro rodiče a návštěvníky školy, akce je financována z rozpočtu
obce a vyjde nás na cca 600 000Kč. V měsíci říjnu se konečně začne kopat
splašková kanalizace v ulici k farmě. Firma je již vybrána výběrovým řízením.
Realizace této akce
vyřeší dlouhodobý problém s vypouštěním splaškových
odpadních vod z celé této ulice. Akce je financována z rozpočtu obce a
předpokládané náklady činí cca 1 500 000Kč.
Další plánovanou výstavbou jsou kolumbária (urnová stěna) na obou hřbitovech,
která budou financována taktéž z rozpočtu obce, a cena díla je cca. 400 000Kč.
Úspěšně jsme dokončili pumptrekovou dráhu pro kola za fotbalovým hřištěm.
Musíme poděkovat Zlínskému kraji od kterého jsme na tuto akci získali dotaci ve
výši 199 800,-Kč.

150 LET HOSPODY NA CHRÁMEČNÉM
Byla krásná sobota 9.9.2017 a na Chrámečném se sešlo sto padesát pozvaných
hostů k velké oslavě krásného výročí malebné hospůdky ,,1867“. Vše bylo nádherně
nachystáno a všichni hosté si oslavu nachystanou majitelkou Martou Slováčkovou
velice užili a slavili do pozdních hodin. Přejeme hodně spokojených hostů a dalších
nejméně sto padesát let hospodě i majitelce.

Již 14.října zahájíme velmi kulturně nabitý podzim ,,Setkáním
Kultura
seniorů“ Přestavení má nachystané mateřská a základní škola
v obci
k tanci a poslechu Vám zahraje skupina DÉMONI po 30.létech. Občerstvení je
zajištěno a něco k přípitku taky.
I přes osobní pozvání, si Vás dovoluji za kulturní komisi pozvat ještě touto
formou.
Tvůrčí dílny opět v akci
Dalším počinem našich šikovných lidiček, bude výroba adventních věnců, která je
naplánována na 24.11. od 16ti hodin na kulturním domě, tedy den před jarmarkem,
abychom mohli Vaše nádherné výtvory ukázat během jarmarku.
Divadelní představení – „operetky“ 19.11.2017 v 16hodin v sále kulturního domu.
II. Adventní jarmark a rozsvěcování vánočního stromu s betlémem
Čas letí jako vítr a zanedlouho máme advent. Dne 25.11. ho v obci jako vloni
zahájíme jarmarkem a rozsvícením vánočního stromu. Zveme již nyní všechny
na tradiční zabijačkové speciality, jak před kulturním domem, tak v hospůdce, prodej
vánočních předmětů, ukázky uměleckého řezbářství, vyšívání krojů, výrobky

uměleckých škol. V odpoledních hodinách budou naše děti zpívat koledy pod
vánočním stromem a tím ho doufám poprosí o rozsvícení. Bude opět nachystaný
grog, punč, čerstvé řízky a cérky napečou štrůdly. Příjďte nasát vánoční atmosféru.

Mikulášská besídka V letošním roce přivítáme čerty s Mikulášem 1.12. opět
v kulturním domě .Program připravují paní učitelky z mateřské školky s našimi
nejmenšími dětmi a bude určitě krásný, tak jako vždy .Na závěr věřím, že se ukáže
Mikuláš se svou družinou a hodným dětem předá balíčky s dobrotami a zlobivým,
pokud si je neodnesou čerti do pekla, uhlí. Všechny srdečně zveme.
Vánoční koncert – 17.12.2017 v 17hodin, sál kulturního domu
Vánoční turnaj ve stolním tenise – 23.12.2017, sál kulturního domu
Klub důchodců Bratřejov
Vážení a milí nejen důchodci.
Všechny Vás zdravím a opět přináším informace o činnosti Klubu důchodců v
Bratřejově.
Během letních prázdnin jsme trochu zaháleli a užívali si horkého léta.
Ale přišlo září a opět začínáme "pracovat". Ve středu 6.9.2017 proběhlo na sále KD
"povídání na téma PLODY PODZIMU s paní Divílkovou.
Myslím si, že to bylo velmi příjemné povídání. Paní Divílková si pro nás připravila
košík plný bylinek a začala nás s nimi seznamovat. Bylo to velmi zajímavé. U spousty
bylinek, o kterých jsem si myslela, že je to plevel, jsem zjistila, že nejen že to není
plevel, ale je pro naše zdraví prospěšný. Co dodat - zajímavé, příjemné a ještě
poučné povídání, kdy paní Divílková dokáže poradit asi každému.
Pak se musím omluvit všem za neuskutečněný zájezd do Uherského Hradiště. Kdy
jsme měli jed v sobotu 9.9.2017 na Slovácké slavnosti. Bohužel se mi nepodařil
sehnat autobus i přes to, že jsem jej objednávala tři měsíce dopředu. Ještě jednou se
omlouvám.
Nyní trochu odbočím, ale myslím, že je to na místě. Určitě jste všichni zaregistrovali,
že v sobotu 16.9.2017 proběhly velké oslavy školství, budovy školy a také
Sboru dobrovolných hasičů v naší obci. Chci nejen jménem svým, ale určitě i jménem
všech, kteří jste se oslav zúčastnili VELMI PODĚKOVAT. Toto poděkování patří
Všem, kteří oslavy připravili a postarali se o opravdu krásné zážitky a vzpomínky,
které nám zůstanou DÍKY !!!
No a nyní opět k činnosti našeho Klubu.
SOBOTA 30.9.2017 BOBŘÍK ODVAHY na fotbalovém hřišti, začátek v 19.00 hodin
(počkáme na tmu). Akce nejen pro děti ,ale pro každého kdo se rád bojí.

Přijďte, budem se společně bát, pak si opečeme špekáček, a aby nám nikdo
nenachladl bude připraven i teplý čajík.
Úterý 3.10.2017 - schůzka Klubu důchodců v 18.00 hodin v klubovně na KD.
NEDĚLE 8.10.2017 - ZÁJEZD na FLORU OLOMOUC - tradiční podzimní přehlídka
ovoce a zeleniny tentokrát v mezinárodním měřítku.
Odjezd z Bratřejova od OÚ v 8.00hodin a odjezd z Olomouce domů dle domluvy
pravděpodobně v 15.30hodin. Cena zájezdu 150,-kč dospělá osoba, dítě do 12let
(včetně) - 100,-Kč. Vstupné na výstavu si platí každý sám na místě (popřípadě
online na stránkách Flora Olomouc, kde najdete i více informací k programu).
Program je opravdu bohatý - není to jen o ovoci a zelenině, ale také si můžete
zdarma zajít na degustaci vína, prohlédnout si krásné skleníky nejen s tropickými
květinami, podívat se na potravinářský salon, nebo si zajít na doprovodný pěvecký a
taneční program, tak proč si neudělat pěknou neděli. Opět připomínám, je důležité,
abychom naplnili autobus, a proto je zájezd pro všechny -nejen pro důchodce.
Těším se na Vás. Přihlašujte se a plaťte na OÚ u paní Štalmachové od pondělí
25.9.2017.
STŘEDA 25.10.2017 - PŘEDNÁŠKA ZDRAVOTNICKÉHO ZÁCHRANÁŘE
DiS.ZUZANY KORANDOVÉ v 16.30hodin na sále KD.
Téma: základy poskytnutí první pomoci (součástí přednášky bude i možnost
vyzkoušet si resuscitaci na resusc. modelu a samozřejmě bude i prostor na vaše
dotazy). Vstup zdarma.
Úterý 7.11.2017 -schůzka Klubu důchodců v 18.00hodin v klubovně na KD.
No a to bude asi tak zatím vše.
POZOR ! připomínám všem - nezapomeňte si naložit zelí ať máme co příští rok
na KOŠTU ZELÍ koštovat a hodnotit.
A teď se s vámi opravdu loučím, přeji pěkný nadcházející podzim, který nám snad
ještě přinese i Babí léto. Opatrujte se a těším se na vás na připravovaných akcích.
za Klub důchodců, Jana Adamusová
Myslivecké sdružení

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 1150ha 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.
V současné době je pro nás i naše spoluobčany aktuální vážná nákaza prasat
divokých a domácích, takzvaný africký mor prasat, dále jen AMP. AMP je virová
nákaza postihující pouze prasata divoká a domácí, na jiná zvířata a lidi se nepřenáší.
Je pro nás i odbornou veřejnost záhadou její výskyt na Zlínsku. Tato nákaza je svým
původem z Afriky (prase bradavičnaté), proto africký mor prasat. K zamezení šíření a
zvládnutí nákazy bylo vydáno několik nařízení Státní veterinární správy (dále jen
SVS). Na základě těchto nařízení a snížení rizika přenosu této závažné nákazy
žádáme občany o spolupráci.

1. Nenechat volně pobíhat pejsky po lese - možnost setkání s nakaženým nebo
uhynulým prasetem a další šíření nákazy.
2. Pokud naleznete uhynulý kus prasete divokého, nepřibližujte se k němu,
nemanipulujte s ním a nahlaste tuto skutečnost na obecní úřad nebo na MS.
3. Zachovávat v lese klid, aby nedocházelo k rušení a migraci zvěře, tím se
sníží riziko přenosu nákazy. Dle nařízení SVS a po dohodě s OÚ Bratřejov jsme
zbudovali kafilerní box, ulovená divoká prasata ukládáme do tohoto boxu a odtud je
odváží kafilerie k likvidaci. Děkujeme za dodržování těchto zásad. I díky nim nám
pomůžete zamezit šíření nákazy AMP.
V neděli 6. 8. 2017 jsme uspořádali soutěž ve střelbě na asfaltové terče a lišku na
průseku na naší střelnici. Soutěž i přes nepřízeň počasí proběhla zdárně. Děkujeme
sponzorům a spoluobčanům za přízeň.
Vladimír Černobila
myslivecký hospodář
Letní pobyt na faře
Jako každý rok, tak i
letos nemohl chybět na konci prázdnin
letní pobyt pro děti na faře v Bratřejově.
Letošní tábor byl ale trochu odlišný. Díky
velké poptávce maminek z klubíku, které
mají převážně děti školkové, byla
nabídnuta možnost dát děti na program
buď bez večerního
spaní,
nebo
s oblíbeným přenocováním. Na faře se
tedy sešlo přes dvacet dětí, které se ocitly
v zemi zvané Narnie. Celý pobyt byl totiž inspirován filmem „Letopisy Narnie: lev,
čarodějnice a skříň“. Děti byly rozděleny do tří družstev a hrály společně spoustu her
– buď navzájem proti sobě, nebo proti zlé královně. V představách se ocitly
v prázdném pokoji, v kterém objevily tajuplnou skříň. Tou se dostaly do země zvané
Narnie. Po splnění několika úkolů byly děti pasovány lvem Aslanem na „Rytíře
ŘKF Bratřejov

Narnie“ a ve velké bitvě porazily zlou čarodějnici. Tím celou Narnii zachránily.
Celých pět dní strávených na faře bylo spojeno s kamarádskou atmosférou dětí
různého věku od školkáčů až po …náctileté. Oblíbenou sportovní aktivitou se stala
hra frisbee (fotbal s létajícím talířem), nechybělo opékání špekáčků, posezení u
táboráku s kytarou i se zamyšlením nad dobrem a zlem. Všechny děti byly na konci
pobytu odměněny sladkostí. Mimo to dostala děvčata čelenku do vlasů ve tvaru
korunky - jako správné královny. A kluci bublifuk ve tvaru meče – jako správní rytíři.

Den otců
Každý to známe - když mají svátek maminky,
dostanou od tatínků kytičku a děti jim zarecitují
básničku. Když slaví svátek všechny děti,
dostanou sladkosti. Jen málokterá rodina slaví
svátek otců. A proto jsme si řekly v klubíku
maminek, který máme při Orlu na faře
v Bratřejově, že by si tatínci také zasloužili svůj
svátek
oslavit.
Kdy se slaví den otců? Svátek otců nemá
oficiálně své stálé místo v českém kalendáři.
V dřívějších dobách tatínkové slavili svátek na
svatého Josefa. Postupně se však tento svátek přesunul na třetí červnovou neděli,
kdy slaví svůj den většina tátů v Evropě. Letošní přesné datum bylo 18. 6., my však
oslavu uspořádali 25. 6. A co že si
maminky z klubíku pro tatínky připravily?
Za pomoci bratřejovských mládežníků bylo
přichystáno sedm stanovišť, kde tatínci
s dětmi sbírali razítka za splnění úkolů,
např.
hledání
malých postaviček
v kbelíku
plném
obilí, praní prádla
v pračce vyrobené
z papírové krabice a
věšení prádla na šňůru, trefování se balónem do branky,
převážení kostek na dětské plastové tatře a slalom s dítkem
na stavebních kolečkách. Za splnění všech úkolů čekala na
děti cukrová vata a balíček sladkostí a na tatínky zase zasloužená láhev piva.
Následovalo občerstvení v podobě napečených dobrot od maminek a pak soutěž o
nejlepšího otce. Tatínci s dětmi měli za úkol oběhnout faru, ale spiklenecky na sebe
počkali, a tak nebylo zřejmé, který že to vyhrál. Rozhodla až druhá disciplína, kdy
tatínci měli co nejrychleji přebalit panenku. Souboj to byl vyrovnaný, ale nakonec to

zkušení několikanásobní otcové natřeli těm méně zkušeným 
Příjemně strávené rodinné odpoledne jsme zakončili opékáním špekáčků. Již teď se
těšíme na další ročník, který se bude konat v červnu 2018.
Ing. Marie Ponížilová

SDH Bratřejov
Dne 13.8.2017 se v Bratřejově na fotbalovém hřišti uskutečnil 22.
ročník soutěže v požárním sportu ,,O putovní pohár Starosty obce
Bratřejov“ zařazena do ZLPS, které se zúčastnilo 54 týmů mužů,
žen, mužů nad 35 let, dorostenek a dorostenců. Nejlepší byli za
muže Mirošov, ženy Zahnašovice, muže nad 35 let Pozděchov,
dorostence Ublo a dorostenky Bohuslavice u Zlína. Všem
návštěvníkům a pořadatelům Děkujeme.
Ještě bychom, chtěli poděkovat naším ženám za úspěchy a reprezentování sboru
svými výkony v letošní sezóně, kdy do posledního kola zlínské ligy bojovali o
obhajobu 1. místa v rámci ZLPS. I když se jim to nepodařilo, myslím že 2. místo v
ramci ligy ZLPS je nejen krásné, ale i úspěšné jak pro naše ženy, tak i pro Sbor.
Tímto bych jim chtěl za celý Sbor dobrovolných hasičů Bratřejov poděkovat a popřát
jim mnoho úspěchů do dalších soutěží.

110 let SDH, 130 let budovy školy a 210 let školství v Bratřejově
6.9.2017 proběhlo u nás v obci výročí SDH a školy. I když nám počasí moc nepřálo,
sešel se před kulturním domem hojný počet jak nás Bratřejovských, tak lidí
z okolních obcí. Rád bych poděkoval zaměstnancům školy a sboru dobrovolných
hasičů Bratřejov, za perfektně provedenou organizaci celé akce.

TJ Sokol
Bratřejov

Vážení nejen sportovní příznivci,

Hned první den prázdnin a už se v naší obci sporovalo. Konal se II.ročník ,,Letního
Biatlonu“. Velkým překvapením pro organizátory byla velká účast, přes osm desítek
závodníků se postavilo v šesti kategoriích na start, a užili si krásnou sobotu. Byly
k vidění celé rodiny, které poměřovaly síly mezi sebou, sousedy či kamarády. Přijeli
i přespolní, třeba pan starosta z Lutoniny s celou rodinou. Věřím, že si všichni
účastníci závod užili a těší se na příští rok, na již III.ročník.

Richard Zicha st.
Fotbalová sezóna je v plném proudu, a tak mi dovolte pár slov o průběhu. Sezónu
jsme začali s novými posilami, k týmu se ze Sehradic vrátil Petr Gerža, z Vizovic
k nám jako volný hráč přišel David Vajďák a koupili jsme Radka Kováře také
z Vizovic.
Sezónu jsme nezačali vůbec špatně, v prvním kole jsme přivítali mužstvo Štítná nad
Vláří B a ti si od nás odvezli výprask po výsledku 12:1. Ve druhém zápase jsme
zavítali do Velkého Ořechova, kde jsme zvítězili 3:0. Třetí zápas jsme museli proti
mužstvu ze Šanova otáčet stav zápasu, ale vyhráli jsme po skvělém závěru 5:3.
Týden poté jsme si odvezli 3 body z Loučky po výhře 2:0. O první body jsme přišli
v domácím zápase proti Vysokému Poli, který jsme vyhráli až po penaltovém
rozstřelu. První prohra přišla hned týden poté a to opět doma proti Slopnému, které je
největším kandidátem na postup. Prohráli jsme 1:5 a nezadařilo se ani v zatím
posledním zápase, který jsme odehráli v Biskupicích a prohráli tam 5:3.
V tabulce nám momentálně patří 3. místo
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre Body

1

Slopné

7

6

0

1 36:15 17

2

Biskupice

7

5

0

2 32:14 15

3

Bratřejov

7

5

0

2 28:16 14

4

Březůvky

6

5

0

1 17:5

5

Rudimov

6

4

0

2 20:11 13

6

Bohuslavice n/Vl.

7

4

0

3 10:9

13

12

7

Velký Ořechov

7

4

0

3 19:26 11

8

Vysoké Pole

7

2

0

5 15:11 9

9

Vizovice

7

3

0

4 12:24 9

10

Drnovice

7

3

0

4 9:14

11

Štítná n/Vl. B

7

2

0

5 14:30 8

12

Šanov

7

2

0

5 14:19 6

13

Loučka

7

2

0

5 4:25

14

Nedašov B

7

1

0

6 11:22 4

8

5

Naším nejlepším střelcem je momentálně Petr Gerža, který vstřelil 6 branek, Petr
Tomšů 5, Petr Chromčák 5, Marek Viktořík 3, Tomšů Jan 3, David Vajďák 2 a po
jedné brance dali Richard Zicha ml., Richard Zicha st., Jakub Ondřej, Jan Kalenda.
A tím si Vás dovoluji pozvat na další utkání, jejichž rozpis přikládám
24.09.2017 15:30

Bratřejov (3)

Rudimov (6)

01.10.2017 15:00

Vizovice (7)

Bratřejov (3)

08.10.2017 15:00

Bratřejov (3)

Bohuslavice n/Vl. (8)

15.10.2017 10:15

Březůvky (9)

Bratřejov (3)

21.10.2017 13:30

Bratřejov (3)

Drnovice (10)

28.10.2017 14:30

Nedašov B (11)

Bratřejov (3)

Dále mi dovolte, abych Vás pozval na tradiční hodovou zábavu, která se uskuteční
21.10. v kulturním domě v Bratřejově. Zajištěna hudba k tanci i poslechu, jídla a pití
co hrdlo ráčí a bohatá tombola. Těší se na Vás fotbalisté Bratřejova.
za fotbalisty Richard Zicha ml., jednatel TJ
Milí spoluobčané, mám na Vás velkou prosbu. Příští rok
2018 bude pro naši obec rokem velkého výročí a to 550.let od
první písemné zmínky o obci. Rádi bychom k tomuto výročí vydali kalendář. Prosím
Vás, zdali byste prohlédli své domácí foto archívy a pokud najdete archivní fotky
Bratřejova, doneste je na obecní úřad, my si je naskenujeme a hned Vám je vrátíme.
Fotky by se použily jak do kalendáře, kde by bylo porovnání jak to vypadalo v obci
kdysi a jak je to dnes, a současně do nové knihy, která se zpracovává a bude vydaná
k této příležitosti. Bez Vaší pomoci to nepůjde. Předem děkuji
Zicha Richard, starosta obce
___________________________________________________________________________
Slovo na závěr

Obecní občasník vydává Obec Bratřejov, Bratřejov čp.226, 763 12 Vizovice IČ:00283801, jako
periodický tisk územního samosprávního celku – čtvrtletník, 300kusů, MK ČR E18059
Šéfredaktor: Richard Zicha
Redakční rada občasníku neodpovídá za obsah autorských článků. Články mohou být kráceny dle technických
možností a potřeb redakce.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 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 30.9.2017 od 7.30 do 13.55 hod.
1. Jasenná - u Restaurace „Na Dvojce“
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.
13.35 - 13.55 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.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! POZOR ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

