MK ČR Vydává Obec Bratřejov
E18059
Ročník IX vydání XLIII.

prosinec 2017
Zdarma

Obec Bratřejov Vám přeje
Vánoce
Ano, jsou tu po roce, moje milé vánoce.
Konečně jsme všichni doma, jenom samá
vřelá slova.
Štědrý večer už se blíží,
plamen svíčky oči kříží.
Ještě chvilku počkat musím,
krátkou modlitbičku sobě zkusím,
pár koled pak ještě k tomu
a už sedím u štědrovečerního stolu.
Nechci jít spát Ježíšku,
na stůl si dám větvičku,
jehličím tak krásně voní…

Ano, je tu Ježíšek
a stromeček bez šišek
vánoční je, plný dárků,
pro mě, bráchy, taťku, mamku.
Štěstím srdíčko mi buší,
v nových šatech mi to sluší,
už jsem s tebou stromečku
a po rozdání dárečků,
budu čekat až zas po roce
přijdou moje milované vánoce.
-ms-

K rozsvěcování vánočního stromu u nového betléma, který posvětil pan farář Rosenberg a slovem
doprovodila paní farářka Kovářová, nám zazpívaly děti ZŠ Bratřejov a Bratřejovský farní sbor.

Z jednání zastupitelstva
obce obce
v období říjen 2017 – prosinec 2017
Zastupitelstvo obce Bratřejov na svých zasedáních
zastupitelstva obce
SCHVÁLILO:
- příkazní smlouvu na veřejnou zakázku
,,Projektová dokumentace na opravu místní
komunikace ulice k farmě pro Mgr.Pilařovou a
oslovení tří firem
- rozšíření veřejného osvětlení v ulici k Ublu
- snížení nájmu provozovny „Hospoda na hřišti“
v období od 1.11.2017 do 31.3.2018 na 2 500,-Kč
bez DPH
- zpracování projektové dokumentace na výměnu
rozhlasových přijímačů jako podklad k žádosti o
dotaci na digitalizaci povodňového plánu a
vybudování sítě varovného a vyrozumívacího
systému obce a podání žádosti o dotaci
- přijetí dotace z Ministerstva zemědělství na „Nová
místa pasivního odpočinku v obci Bratřejov“,
podání poptávky pro výběr dodavatele k realizaci
akce a hodnotící komisi
- příspěvek Římskokatolické farnosti v celkové výši
150 000Kč a současně zrušilo usnesení
č.302/9/27/16 z 23.11.2016
- veřejnou vyhlášku obce Bratřejov 1/2017 o
místních poplatcích
- nepeněžitý vklad prostředků Sdružení obcí
Syrákov do základního kapitálu společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín
- vypracování projektové dokumentace a inženýrské
činnosti k akci „odkanalizovaní obce Bratřejov“
dle vypracované studie
- vydání kalendáře obce pro rok 2018, dle
předložené úpravy
- změnu formátu obecního občasníku z A5 na A4
- uzavření dohody s Úřadem práce ČR o vyhrazení
společensky účelného pracovního místa a
poskytnut příspěvku, spolufinancovaného ze
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
- smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou
E.ON Distribuce a.s. po uložení přípojky nízkého
napětí do obecních pozemků
- příkazní smlouvu na zpracování veřejné zakázky
,,Odvoz a odstranění odpadu“ pro Mgr.Miroslavu
Pilařovou, oslovení nejméně tří firem a hodnotící
komisi
- odměnu neuvolněnému místostarostovi obce ve
výši 6 800Kč a to od 1.1.2018. Neuvolnění
členové zastupitelstva obce se svých měsíčních
odměn zřekli.
- dodatek č.4 ke smlouvě o spolupráci se Zlínským
krajem při tvorbě, aktualizaci a správě digitální
technické mapy obce Bratřejov
- firmu aA projektování s.r.o., 756 51 Zašová 540
k vypracování projektové a inženýrské činnosti a k
výkonu funkce autorského dozoru k akci:

,,Hasičská zbrojnice v Bratřejově “
- rozpočet a střednědobý výhled hospodaření
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bratřejov
- rozpočet obce Bratřejov pro rok 2018
- rozpočtové opatření č.3/2017
- smlouvu o smlouvě budoucí s firmou E.ON
Distribuce a.s.
- smlouvu o právu provést stavbu
č.170068003/2017s ŘSD ČR na akci „Silnice I/49
Bratřejov – opěrná zeď“
- firmu Marius Pedersen a.s. pro služby „Komplexní
odpadové hospodářství obce Bratřejov“
- firmu Fundament Bau, s.r.o. k vypracování
projektové a inženýrské činnosti a výkon funkce
autorského dozoru na akci „Bratřejov škola –
nová učebna“
- firmu Fundament Bau, s.r.o. k vypracování
projektové a inženýrské činnosti a výkon funkce
autorského dozoru na akci „Kulturní dům –
revitalizace turistické ubytovny
- firmu SLS CZ s.r.o. k realizaci akce „Nová místa
pasivního odpočinku v obci Bratřejov
Zastupitelstvo ZVEŘEJNILO ZÁMĚR
- prodeje části obecního pozemku p.č.2616/1 ostatní
plocha ostatní komunikace, který leží v oplocené
zahradě u p.č.23 ve středu obce Bratřejov o
výměře cca 22m2
- prodeje části obecního pozemku p.č.2616/1 ostatní
plocha ostatní komunikace, který leží v oplocené
zahradě u p.č.33/1 ve středu obce Bratřejov o
výměře cca 22m2
- koupě části pozemku p.č.30/1 zahrada v rámci
majetkoprávního vyrovnání pozemků pod
vybudovanou místní komunikací
Zastupitelstvo VZALO NA VĚDOMÍ :
- informaci starosty o konání Jarmarku a
rozsvěcování vánočního stromku
- návrh rozpočtu obce Bratřejov pro rok 2018,
- zprávy finančního a kontrolního výboru
- plán inventur roku 2017 a složení inventarizačních
komisí
- zprávy hodnotících komisí pro veřejné zakázky
- zprávu o provedené kontrole České inspekce
životního prostředí na vypouštění odpadních vod
do toku Bratřejovského potoka
- zprávu o provedené kontrole z Ministerstva pro
Místní rozvoj na opravu mostů U Polčáků a
Pešáků
- zprávu o dílčím přezkumu hospodaření obce za
rok 2017
- zprávu o kontrole Krajského úřadu Zlín na
financování akce Pumptrecková dráha
- informaci starosty o konání Mikulášské
besídky1.12. a vánočního koncertu 17.12.2017.

Dotace obce
Máme za sebou docela úspěšný rok, co se týká dotovaných akcí v obci. Byly opraveny
další tři mosty, vystavěno parkoviště u ZŠ, pumptracková dráha pro kola, odpočívadla k vrcholu Klášťov.
Nesmíme však usnout na vavřínech. Pro příští rok se již připravuje rekonstrukce místní komunikace v ulici
k farmě. Nový protipovodňový varovný systém s novým obecním bezdrátovým rozhlasem, pokusíme se opět
žádat o podporu na opravu památníku padlých I. světové války a snad i na kolumbária pro oba hřbitovy.
Nejdůležitější akcí do budoucna však bude centrální odkanalizování obce. Studii jsme nechali vypracovat
v letošním roce a příští rok vysoutěžíme vypracování projektové dokumentace. Pak snad seženeme peníze a
budeme akci realizovat. Jak tvrdí starostové okolních obcí, kteří si tímto prošli, vesnice poskočila o deset let.
Vím, může někdo namítat, že bude celá vesnice rozkopaná a pak se ještě bude platit stočné atd… Ano je to
sice pravda, ale stočné se po pravdě mohlo vybírat již dávno a dle našich zákonů a hlavně zákonů EÚ měla
být ČR odkanalizována a přečištěna již roku 2012. Časem by nás stejně donutili. A při kanalizaci se v obci
vybudují chodníky, opraví cesty, veřejné osvětlení se uloží pod zem a budou, dá se říct, všechny sítě kromě
elektřiny v zemi. Proto si myslím a doufám, že mi dáte za pravdu, že vybudování kanalizace bude velmi
prospěšný a důležitý krok k modernizaci a úpravě našeho Bratřejova. Dovoluji si Vás všechny už teď požádat
o pomoc při tak velké akci ať s přístupy na pozemky či s tolerantností při realizaci akce. Je to sice hudba
budoucích tří až čtyř let, ale uvědomme si, jak čas rychle letí a bez Vaší pomoci to nepůjde zrealizovat. Vše je
o kompromisu a rozumné domluvě.
Co se děje v obci

Setkání důchodců V sobotu 14.října se v KD
Bratřejov uskutečnilo tradiční setkání seniorů, kde
vystoupily děti ZŠ a sólistky cimbálové muziky
Ocún. K tanci a poslechu zahrála
skupina
DÉMONI po 30.létech. Další akcí pro důchodce
bude zimní setkání 6.1.2018, na které jste všichni
zváni. Občerstvení je zajištěno a něco k přípitku
taky.
Tvůrčí dílny opět v akci
Opět v čase před
adventním se konaly tvůrčí dílny ,,výroba
adventních věnců“. Máme u nás velice šikovné děti
i dospělé, byl opět plný sál a při příležitosti
letošního jarmarku jsme díla v úcty hodném počtu
49 věnců mohli shlédnout na výstavě v klubovně
kulturního domu.

+

2. Adventní jarmark a rozsvěcování vánočního stromu s betlémem
V sobotu 25.11. se od brzkých hodin konal II.Bratřejovský jarmark. Po loňském úspěšném I.ročníku jsme
přikoupili o jednoho pašíka navíc a zjistilo se, že i to je málo! U stánku se zabijačkovými specialitami byla
stále dlouhá fronta. Ponaučení pro příští rok - prodávat na tři pokladny.
Jinak proběhlo, dá se říct, vše v pohodě.

Rozsvěcování vánočního stromu V podvečer po jarmarku proběhlo před obecním úřadem rozsvěcování
vánočního stromu. Vystoupily děti ze ZŠ Bratřejov a náš farní sbor pod vedením Marie Poláchové, zazpívali
koledy, podával se tradiční punč, svařák, domácí štrúdl a hlavně čerstvé řízečky, kterých taky pochybělo.
Příští rok je budeme muset prodávat maximálně čtyři na osobu . Věřím, že se všem zúčastněným u nás
líbilo.
Bratřejovský vánoční strom, co s ním ?
Vše nasvědčuje tomu, že příští rok budeme muset náš vánoční strom pokácet a vysadit nový. Nechal jsem
udělat expertízu zdravotního stavu již v roce 2016 a závěr paní Bc. Jaškové zněl, že doporučuje do dvou let
tento strom pokácet a vysadit již částečně vzrostlý. Po prvním letošním sněhu se v horní části ulomily tři silné
větve a potrhaly vánoční osvětlení. Vím, že je to dominanta středu obce, kus historie, avšak musíme zvážit
velké bezpečnostní riziko. Buďme rádi, že se ještě nic nestalo. Strom začíná usychat a chytá vnitřní hnilobu.
Oslovil jsem zahradnické firmy, které provádějí výsadby již vzrostlých stromů o cenovou nabídku a vybereme
se zastupiteli tu, pro nás nejlepší, samozřejmě i s následnou tří letou péčí. Proto již nebudeme letos opravovat
potrhané vánoční osvětlení. Na nový strom nainstalujeme i osvětlení nové.

Mikulášská besídka V pátek 1.12. v kulturním domě opět po roce proběhlo přivítání Mikuláše s čerty.
Velké poděkování našim učitelkám mateřské školy , za nádherné nacvičení scének a vedení celovečerní akce.
Na závěr přišel i očekávaný Mikuláš s čerty i letos měla čertovská družina posily z Valašské Polanky, kteří
předali hodným dětem balíčky s odměnou a zlobivým uhlí.

Vánoční koncert Poslední kulturní akcí tohoto kalendářního roku byl tradiční Vánoční koncert. Letos se
uskutečnil v sále kulturního domu a to 17.12.2017, se svým programem vystoupili žáci ZŠ Bratřejov, ,,Four
Roses, The Violoncello Qartet“ pod vedením Jitky Caletkové a farní sbor pod vedením Marie Poláchové.
Turnaj ve stolním tenise Kde v KD, kdy 23.prosince se uskuteční Vánoční turnaj o přeborníka obce ve
stolním tenise. Pod záštitou TJ Sokolu a vedením Petra Chromčáka, jsou připraveny hodnotné ceny a mnoho
sportovních zážitků. Začátek je v 9.00 hod Děti a mládež a od 12.00 junioři s dospělýma.
Bobové závody Po loňském znovuzrození bobových závodů ve špici, plánujeme druhý ročník na 27.1 2018.
Kategorie rozdělíme jako v loni a navíc přibudou ženy a senioři . Příjďte si užít trochu srandy a dospělí se
vrátit do dětských let.

Tříkrálová sbírka Když se řekne Charita Česká republika, vybaví si mnozí Tříkrálovou sbírku. Ta navázala
na počátku nového tisíciletí na starou lidovou kolednickou tradici a od té doby každoročně koledují králové do
zapečetěných pokladniček - nikoliv pro sebe, ale ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké životní situace.
Obecným účelem sbírky, kterou pořádá Charita ČR se sídlem v Praze, je“pomoc rodinám a lidem v nouzi u
nás i v zahraničí a podpora charitního díla“. V příštím roce budou koledníci chodit v naší obci 6.1.2018.
Klub důchodců Bratřejov
Vážení a milí nejen důchodci.
V tento adventní čas Vás všechny zdravím a přináším informace o činnosti
Klubu důchodců v Bratřejově.
Dne 30.9.2017 jsme uspořádali na fotbalovém hřišti BOBŘÍKA ODVAHY.
Akce se zúčastnilo dost dětí i s rodiči. Všichni si prošli strašidelnou trasu, a i
když se asi trošku báli, tak si jistě Bobříka užili. Každý odvážný dostal sladkou
odměnu a opekl si špekáček, které nám věnoval masokombinát Krásno - díky. A
díky i všem "strašidlům", které mě ochotně pomáhají. Bez jejich pomoci a
podpory OÚ Bratřejov by se mi špatně pracovalo. A ještě díky manželům
Pešákovým za hudební podporu. Snad jsem na nikoho nezapomněla.

Zájezd 8.10. na Floru do Olomouce se bohužel nekonal, protože se nenaplnil autobus.
Vydařenou a poučnou akcí, která se původně měla konat 25.10.2017, ale
musela být přesunuta na čtvrtek 9.11.2017 byla přednáška
ZDRAVOTNICKÉHO ZÁCHRANÁŘE DiS.Zuzany KORANDOVÉ na
téma - Základy první pomoci. Dozvěděli jsme se spoustu užitečných
informací. Nejen jak se zachovat a jak postupovat, když se stanete
účastníkem, který musí poskytnout první pomoc.Měli jsme možnost si na
resuscitačním modelu, resuscitaci i vyzkoušet - žádná sranda to není. Víte,
že ze zákona jsme všichni povinni poskytnout první pomoc !!! Dokázali by
jste pomoci ? Asi je škoda, že jste se nezúčastnili.
Jinak samozřejmě pravidelně fungují schůzky Klubu důchodců, vždy první úterý v měsíci na klubovně KD od
18hodin. Každý důchodce je vítán.
A nyní jen něco málo z toho co nás čeká příští rok - toto letí,zase budeme o rok chytřejší.
Tak co se chystá : 2.ledna 2018 - úterní Klub důchodců.
sobota 6. ledna 2018 - ZIMNÍ SETKÁNÍ důchodců v sále na KD od 16.00hodin. Udělejte si čas a přijďte.
Posedíme, zhodnotíme jaký byl rok 2017 a co se chystá v roce 2018. A aby jste se nenudili, tak k poslechu i
tanci vám zahraje pan Gerža. A ještě se vrátíme o nějaký rok zpět a budete vzpomínat nad starými
fotografiemi a "identifikovat" kdo je kdo. Proto brýle s sebou !! A i něco malého na zub bude.
V lednu ještě uspořádám BOBŘÍKA NETRADIČNÍCH ZIMNÍCH SPORTŮ, ale datum konání upřesním, až
podle počasí.
6.2.2018 - úterní Klub důchodců
A znovu se ptám - zelí, už máte naloženo?? Protože v sobotu 17.2.2018 se bude konat na sále KD druhý
ročník KOŠTU ZELÍ od 14.30hodin. Tak nezapomeňte a jednu "sedmičku" si odložte. Třeba zrovna to vaše
zelíčko bude to nej ! A to bude zatím asi stačit, více pak zase v dalším občasníku.
Blíží se Vánoční svátky a Nový rok, sluší se popřát. Popřát a poděkovat. Poděkovat všem, kteří mi pomáhají nebudu jmenovat, abych na někoho nezapomněla a to by mě mrzelo, proto se nezlobte.
Ale také chci poděkovat vám, kteří se našich akcí účastníte. Není lepší odměna, než když někdo vaši snahu
ocení tím, že se akce zúčastní. Je, ale velmi těžké popřát. Ano, štěstí, pohodu, klid, spokojenost, spoustu dárků
a bylo by toho určitě ještě mnoho, co by se dalo jmenovat. Ale určitě se shodneme, že opravdu nejdůležitější
je zdraví. Proto vám ho přeji a samozřejmě i všeho ostatního hrozně, hrozně moc.
MĚJTE KRÁSNÉ A SPOKOJENÉ SVÁTKY A V NOVÉM ROCE AŤ SE VE ZDRAVÍ SETKÁVÁME !!!

za Klub důchodců Jana Adamusová
ZŠ a MŠ
PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Září: „Dešťové kapičky dostaly nožičky
…“ Mnoho podzimních dní si letos zpívalo
tuto písničku. Nebylo tomu tak ale v den,
kdy byla naplánována BRIGÁDA. Při
budování parkovací plochy podél zahrady,
musely být odstraněny všechny keře, které
z velké části chránily zahradu proti prachu.
Ve výjimečně slunečný den jsme se sešli
s panem starostou, dětmi a velkým množstvím rodičů, aby se vysázely nové stromky a keře. Odborným
poradcem při výběru i výsadbě byl Michal Straka. Pracovní odpoledne bylo zakončeno opékáním. Všem patří
velké poděkování.
Říjen: na konci měsíce října jsme společně s dětmi i rodiči již tradičně ZAMYKALI PŘÍRODU.
Sešli jsme se nejprve ve třídě na tvořivé dílně. Z přírodnin a kulatin starého dřeva vznikli krásní skřítkové.
Venku se k nám připojili další lidé z řad veřejnosti. Společně jsme pomohli skřítkovi Kulíškovi najít ztracený

klíč od přírody. Podle slov dětí byla největším zážitkem stezka odvahy, kde byl jediným pomocníkem svítící
lampion. Přírodo dobrou noc a na jaře se zase vzbuď.

Listopad: Ke konci listopadu pro nás i kamarády ze základní školy naplánovali rodiče Křižanovští TAJNÝ
VÝLET. Autobus, který byl rovněž zaplacen nás přivezl do hvězdárny
ve Valašském Meziříčí, kde jsme prošli výukovým programem o planetě Zemi. Velkou část dne jsme strávili
v muzeu Krásna .Tady jsme shlédli dokument jak se maso zpracovávalo dříve a jak je tomu teď. V nás
dospělých vyvolal film krásné vzpomínky na dětství, kdy se scházely rodiny právě na domácích zabijačkách.
Po filmu děti čekal oběd, pohádka, prohlídka muzea, setkání s maskotem Kájou a fotka u stromu
klobáskovníku.Výlet zdaleka nebyl u konce. Jeli jsme do obce Lešná u V.M., kde jsme navštívili zámek
Kinských. Prošli jsme výukovým programem s princeznou. Každá komnata byla krásně vánočně vyzdobená a
na děti čekal vždy úkol. Po návratu domů čekalo poslední překvapení. Každé z dětí dostalo tašku z Krásna,
naplněnou malými dárky. Rodičům Křižanovským patří velké poděkování.
Prosinec: hned první den posledního měsíce tohoto roku jsme se sešli v sále kulturního domu při
ČERTOVSKO-ANDĚLSKÉM SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM. Po úvodním vystoupení dětí jsme prošli několika
tvořivými dílnami od taneční přes výtvarnou, pohybovou a pátrací. Nejmenší děti doslova visely očima na
„muži ve vysoké čepici“ a snad každý z těch menších si počkal na pohlazení od andělky. Ti starší se „rádi“
nechali trochu „počechrat“ chlupatými umouněnci s rohy, kteří jako by se začali stávat spíš kamarády těch,
kteří se jich mají podle očekávání dospělých bát..
Velké poděkování za přípravu patří dětem, paní učitelkám MŠ a členům kulturní komise.
pí.učitelka MŠ
Tři měsíce uběhly jako voda a všichni se těšíme na Vánoce, kdy si užijeme
zasloužilý odpočinek. Co zajímavého se v naší škole dělo? V měsíci listopadu
se naši žáci zúčastnili besedy o Ukrajině, kde je rodilá mluvčí seznámila se
svou zemí, tradicemi a dalšími zajímavostmi. V rámci prevence proběhla ve
škole beseda proti kouření. Velkým zážitkem nejen pro děti, ale i pro nás, byla
exkurze do Valašského Meziříčí. Díky manželům Křižanovským, kteří
zorganizovali a finančně podpořili tuto akci, děti navštívily Hvězdárnu,
Muzeum řeznictví a zámek Lešná u Valašského Meziříčí. Děvčata z vyšších
ročníků přivítala nové občánky naší vesnice. V prosinci proběhla beseda se
zástupcem Dopravního hřiště v Malenovicích.
Jménem dětí, žáků a zaměstnanců bych chtěla všem občanům popřát příjemné
prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku 2018.
Mgr.J.Králová, ředitelka školy
Vítání občánků 8.11.2017
Jakub Olejník, Tereza Straková, Jakub Kopečný, Linda Lišková

Výtvarný a pohybový kroužek
Každé úterý dopoledne se scházíme
s maminkami a jejich malými dětmi na faře
v Klubíku. Starším sourozencům našich dětí
bylo líto, že už nechodí do Klubíku, ale do
školy a školky, a tak vznikl nápad udělat
kroužkové odpoledne. Ve středu po školce
chodíváme spolu na faru, kde máme
připraveny komponenty pro výtvarný kroužek, malujeme temperami, vodovkami či voskovkami. Vyráběli
jsme dýně z papíru, speciální technikou jsme vyškrabávali obrázky a zdobili lampiony ze skleniček od
přesnídávek. Po výtvarném kroužku následuje kroužek pohybově taneční, kde se děti učí krátké sestavy
tanečků na dětské písničky a hrají pohybové hry. Obě tyto aktivity jsou pod záštitou jednoty Orel, i v novém
roce
budou
kroužky
pokračovat
a
kdokoliv
se
k nám
může
přidat.
Ing. Marie Ponížilová
Dýňové marmelády od maminek z Bratřejova
V létě se na zahrádkách zelenaly
rostlinky dýně a bylo jasné, že úroda
bude velká. S maminkami jsme se
bavily, co každá z dýně Hokaido
vaří, kromě polévek či příloh. Že
prý je z toho dobrá marmeláda, co
takhle to zkusit, napadlo nás.
Posbíraly jsme dýně na zahrádkách,
u babiček, u tetiček, u známých a vrhly jsme se do vaření dýňové marmelády. Jako příchuť jsme zvolily tři
netradiční kombinace: s kardamomem, se zázvorem a pomeranč se skořicí.
Po uvaření marmelády a naplnění do skleniček od přesnídávek, kterých má každá maminka doma dost, jsme
skleničky označily a pěkně nazdobily. Dýňové marmelády od maminek z Bratřejova jste mohli ochutnat a
zakoupit na Bratřejovském jarmarku, kde jste si také mohli vychutnat čerstvě mletou kávu a výborné domácí
vafle.
Ing. Marie Ponížilová
Myslivecké sdružení

Pozvání na Mysliveký ples

V sobotu 27.1.2018 pořádáme v sále Kulturního domu
v Bratřejově tradiční Myslivecký ples.
Začínáme v 19 hodin, k tanci i poslechu bude hrát skupina Kolíci.
Máme pro Vás připravenu bohatou zvěřinovou i věcnou tombolu.
Kromě jiného budou k občerstvení a posilnění pro Vás připravena jídla ze zvěřiny.
Srdečně Vás zvou a na setkání s Vámi se těší Bratřejovští myslivci.
TJ Sokol Bratřejov

Vážení sportovní přátelé,
podzimní část soutěže nám skončila, tak mi dovolte krátké shrnutí. Tým mužů přezimuje na 4. místě se
ziskem 24 bodů. Na první Slopné a Březůvky ztrácíme 6 bodů, na druhé Biskupice bodů 5. Na podzim jsme
dokázali 8x zvítězit a 5x prohrát. Myslím, že naše umístění v tabulce je dobré, předsezónní cíl být do pátého
místa plníme. Doufám, že se i Vám, fanouškům, naše předváděná hra líbí a budeme se těšit na hojnou
návštěvnost i v jarní části sezony, kterou začneme 25.3. ve Štítné nad Vláří. A naši nejmenší tzn. mladší
přípravka, má domluvenou tělocvičnu v Pozděchově, vždy v úterý a čtvrtek od 17.00 hod. Odjezd v 16,50 od
obecního úřadu v Bratřejově.
Dále mi dovolte, abych Vás pozval na tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise, který se uskuteční 23.12. na
sále v kulturním domě v Bratřejově. Od 9:00 budou soupeřit děti a mládež, dospělá kategorie začne od 12:00.
Jako každý rok budou nejlepší hráči odměněni hodnotnými cenami.
To je z mé strany vše. Ještě mi dovolte, abych Vám všem popřál klidné a pohodové prožití Vánočních svátků
a šťastný nový rok 2018.
Za fotbalisty Richard Zicha ml., jednatel TJ

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK Ostrava,
Oznámení o změně ceny
byly v souladu s platnou legislativou schváleny ceny vodného s účinností
vodného od 1.1.2014
od 1.ledna 2018 takto: Cena v Kč/m3: voda pitná (vodné) 43.84 Kč/m3(bez DPH) 50.42 Kč/m3(vč. 15%
DPH) Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1.lednu
2018, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
Ing. Albín Dobeš, Ph.D., ekonomický ředitel

SVOZ ODPADŮ V OBCI BRATŘEJOV 2018
leden
únor
březen
duben
květen
červen

Komunální odpad
4. , 11. , 18. , 25.
1. , 8. , 15. , 22.
1. , 8. , 15. , 22. , 29.
5. , 12. , 19. , 26.
3. , 10. , 17. , 24. , 31.
7. , 14. , 21. , 28.

PET
15.
12.
12.
9.
7.
4.

Papír
29.
26.
26.
23.
21.
18.

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

5. , 12. , 19. , 26.
2. , 9. , 16. , 23. , 30.
6. , 13. , 20. , 27.
4. , 11. , 18. , 25.
1. , 8. , 15. , 22. , 29.
6. , 13. , 20. , 27.

2. , 30.
27.
24.
22.
19.
17.

16.
13.
10.
8.
5.
3. 29.sobota

ROZPOČET
OBCE 2018

Sklo

22.
5. , 19.
3. , 17. , 31.
14. , 28.

Název položky
Daňové příjmy celkem
0

Poplatky celkem

0

Dotace

1032

Těžba dříví

2122

Sběr druhotných surovin

3392

Nájem KD, poplatky

3419

Nájem šatny TJ

3632

Pohřebnictví

3639

Komunální služby

3722

Sběr a svoz odpadů

3723

EKOKOM- tříděný odpad

5512
6171

Nájem požární zbrojnice
Činnost místní samosprávy
OÚ

6310

Příjem z úroků, divident

CELKEM PŘÍJMY

VÝDAJE

Název položky
1019

Obč.sdružení - včelaři

1032

Pěstební činost

1036
2212

Služby lesního hospodáře
Místní komunikace - opr.
údržba

2219

Poz. komunikace - čekárny

2221

Dopravní obslužnost

2310

Voda, vodovod Syrákov

2321

Fond oprav kanalizace

2322

Prevence zneč. vody

2333

Mosty

3113

Školství

3314

Knihovna

tis.Kč
8 500
423
453
200
25
250
95
2
115
30
60
35

12. , 26.
9. , 23.
6. , 20.
4. , 18.
1. , 15. , 29.

3326

Kronikář
obnova hodnot
míst.povědomí

3330

dotace církve

3341

Poplatky OSA + rozhlas

3349

Obecní občasník

3392

Kulturní dům

3399

Kulturní činnost

3412

Sportovní zařízení

3419
3522

Tělovýchovná činnost
Dar Nemocnice MB
Vizovice

3611

Podpora výstavby

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví

3636
3639

Územní rozvoj DTM ZK
Komunální služby + územní
rozvoj

3319

PŘÍJMY

BIO

3721

Nebezpečný odpad

5
40

3722

Komunální odpad TS

3723

10 233

3745

Tříděný odpad
Vzhled obce + veřejná
zeleň

4351

Dotace - Dotek

4359

Dotace - Educo

5212

Ochrana obyv.

tis.Kč
22
307
12

5512

Požární ochrana

6112

Zastupitelstvo obce

6171
6310

Činnost místní správy
Úroky, poplatky - peněžní
ústavy

1290
300
77
32
1500
12
0
750
8

6399

Daně

6409

Příspěvky nezisk. org.

CELKEM VÝDAJE
Rozdíl - financování
z přebytku minulých let

3
100
40
8
25
660
570
43
417
10
190
170
475
10
1178
60
360
110
360
2
7
10
721
757
1203
10
52
7

11868
-1635

MAS Vizovicko a Slušovicko je tu již 10 let.
Co tato organizace vlastně dělá?
Místní akční skupiny (často označovány zkratkou
MAS) představují společnosti či spolky pro rozvoj
venkova, do kterých mohou patřit občané,
neziskový sektor, soukromá podnikatelská sféra a
vždy veřejná správa, kterou si lze představit jako
obce a jejich nejrůznější svazky. Cílem místních
akčních skupin je především rozvoj území venkova
a zvláště zemědělství, přičemž je využíváno jak
místních zdrojů, tak financí z fondů Evropské unie,
z národních programů či krajských a nadačních
zdrojů. Počet těchto organizací v České republice se
pohybuje okolo čísla 180 (ve Zlínském kraji působí
18 MAS).
Jednou z nich je Místní akční skupina Vizovicko a
Slušovicko, o.p.s. (MAS VaS), která je zde s Vámi
již od roku 2007. Patří sem 7 obcí z Mikroregionu
Vizovicko, dále 12 obcí z Mikroregionu Slušovicko
a obec Vlčková. Dohromady zde žije téměř 20 000
obyvatel, kteří mohou využít našich služeb.
Naše místní akční skupina má více než 60 partnerů,
kteří se podílí na zdárném fungování celé
organizace. Zastoupení jednotlivých sektorů je
vyrovnané – soukromý sektor (podnikatelé a
zemědělci) čítá 23 partnerů, neziskový sektor
(hasiči, církve, sportovci, junák apod.) 22 partnerů a
veřejný (města a obce) 20 partnerů. Jsou mimo jiné
informováni o aktuálně vyhlášených výzvách a
možnostech spolupráce. Budeme velmi potěšeni,
když se počet našich partnerů bude neustále
zvyšovat.
Za dobu svého působení máme za sebou již více než
100 úspěšně realizovaných projektů, přičemž jejich
celkové náklady přesahují 40 milionů Kč a výše
dotace, která byla do našeho území získána, je vyšší
než 30 milionů Kč. Rozpracovaných nebo nyní
realizovaných je více než 20 projektů v objemu
okolo 18 milionů. Výsledky projektů můžete vidět
na vlastní oči ve svých obcích. Jedná se např. o

opravy místních komunikací a chodníků, o
nejrůznější rekonstrukce křížků, kapliček či kostelů.
Nechybí dětská hřiště či hřiště v přírodním stylu,
kompostéry nebo štěpkovače. Zároveň jsme zajistili
zbudování několika odpočinkových míst nebo
obnovu desítek studánek. Těší nás projekty v oblasti
zemědělství, kde si naši zemědělci mohli díky
dotacím pořídit nezbytnou techniku pro výkon této
důležité práce. Rovněž jsme rádi za spolupráci s
podnikatelským sektorem či za projekty na
vybavení neziskových organizací. V období 2007–
2013 přinesla MAS do území jen ve svých výzvách
přes 16 milionů korun. V programovém období
2014–2020 máme pro žadatele připraveno přes 37
milionů korun. Nezanedbatelné jsou také národní
zdroje a finance od obcí. Neustále hledáme další
zdroje, které můžeme našim partnerům nabídnout.
Pro všechny občany byl tento rok připraven ve
Vizovicích již 7. ročník Svatomartinského trhu se
sv. Martinem na bílém koni a žehnáním vín, kde je
vždy možnost zakoupit kvalitní regionální výrobky.
Na své si zde přišel opravdu každý a těší nás, že si
na tuto dopolední akci najdou čas stovky
návštěvníků.
Další informace a aktuality naleznete na
www.masvas.cz a Facebooku MAS Vizovicko a
Slušovicko, o.p.s. Neváhejte nám napsat Vaše
postřehy či nápady, popřípadě nás navštivte v naší
kanceláři (adresa je uvedena níže). Již teď se těšíme
na setkání s Vámi a na nové nápady, které pomohou
našemu území k tomu, aby bylo krásným místem
jak pro nás, tak i pro příští generace.
Tým MAS VaS
Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice
(kancelář č. 133)
Telefon: 577 599 128,
E-mail: info@masvas.cz
Web: www.masvas.cz

Restaurování vnějších dveří kostela sv.Cyrila a Metoděje v Bratřejově
V období od dubna do konce srpna proběhlo restaurování čtyř vnějších dveří našeho kostela.
Všechny vstupní dveře byly v rámci stavebních prací opraveny již dříve - kolem roku 1996. V té době byly
zásahy provedeny spíše laicky, ale díky nim se podařilo celkově dveře udržet bez hniloby v relativně
příznivém stavu až do současnosti. Tehdy se ocelové prvky opatřené vrstvou cínu (stříbrné barvy) přetřely
barvou zlatou. Povrch dřeva byl přebroušen a opatřen transparentním lakem. Časem však lak zešedl a na
většině míst v šupinách odpadával. Restaurování v letošním roce probíhalo na základě konzultací se
specialistou Národního památkového ústavu. Vzhledem k bezpečnosti kostela bylo restaurování prováděno v
etapách vždy po dvojici dveří. Bylo demontováno veškeré kování, které bylo kvůli možné záměně přesně
popsáno. Z kování byla následně odstraněna nepůvodní zlatá barva a po důkladném očištění byl povrch
nalakován transparentním lakem. Pohyblivé části jako zámky a zástrče byly po renovaci promazány. Finální
povrchová úprava dveří byla provedena venkovním olejovým nátěrem, který ochrání dřevo řadu let a snadno
se obnovuje. Výsledkem restaurování jsou krásné a kvalitně ošetřené dveře, které si však zachovaly i stopy
těch téměř 130 let od časů, kdy je ruce našich předků otevřely poprvé.

Obnova fasády kostela
Když se ke konci loňského roku farář O. Josef Rosenberg poprvé zmínil o tom, že bychom se měli pustit
poměrně brzy do opravy fasády, brali jsme jeho slova tak, že má na mysli časový horizont výhledově za dva,
tři roky. Polemizovalo se o tom, kde bychom sehnali tolik lešení a jakým způsobem by práce probíhaly.
Pouhým okem bylo již jasně patrné, že spodní partie omítek na fasádě kostela „volají“ po opravě - místy byly
zvětralé, v některých místech opadávaly, jinde se zas vyskytovaly mechy nebo
nečistoty. Byla zpracována technická zpráva s popisem současného stavu a
technologickým postupem na opravu a nátěr fasády, čištění a ochranu kamenných
prvků. Dále byly provedeny pásové sondy pro určení odstínu fasády. Dle
technologického postupu bylo třeba lokálně odstranit nesoudržné části omítky,
zapravit defekty, opatřit fasádu nátěrem, provést nátěr profilových prvků kolem oken
a dveří, očistit a dotmelit ozdobné prvky, očistit kamenné prvky, provést
hydrofobizaci (vodoodpudivou vrstvu) extrémně vodou namáhaných částí.
Otázka financování se postupem času zásluhou schválené dotace zcela vyjasnila.
Vyvstala však další obava – zda se na konci prázdnin s příchodem podzimu a
nepříznivého počasí práce vůbec stihnou. Bohudík počasí pracím přálo. Od začátku
října do listopadu se řemeslníkům a malířům podařilo obnovu fasády provést.
Podařilo se zajistit potřebné množství lešení, část prací se prováděla z plošiny, proto
nebylo nutné stavět lešení až úplně do věže ke kříži.
Poděkování patří všem ochotným občanům, kteří
obětovali svůj čas a jakýmkoliv způsobem v
průběhu opravy fasády pomohli. Také našemu
faráři patří poděkování za realizaci tohoto díla.
Nejen že zajistil veškerou legislativu s tím spojenou
a materiál, ale mnohokrát jsme ho mohli vidět i na
lešení s ostatními brigádníky.
Oprava varhan
Od konce října na čas utichly varhany
v bratřejovském kostele. Byl demontován měch,
který bylo nutné spravit, neboť se v něm objevily
trhliny a postupem času by hrozilo jeho roztržení.
Varhanář, který přijel varhany prohlédnout, odhadl
nutné práce na 2 až 3 týdny. Během té doby provedl opravu netěsnosti měchu, opravu
manžety a poškozených částí. V neděli 12.11. se po nezbytné odmlce varhany znovu rozezněly.
Bohoslužby ve vánočním období v Bratřejově
24.12. ve 21h - „Půlnoční“ (zazpívá chrámový sbor)
25.12. v 10.30h - Boží hod vánoční
(zazpívá chrámový sbor - jako na „Půlnoční“)
26.12. v 10.30h - sv. Štěpán
31.12. v 10.30h - Silvestr
1.1. v 10.30h - Nový rok
Pro vánoční a novoroční čas připravujeme v evangelickém sboru v Pozděchově tato shromáždění:
Štědrý den (24.12.) - 13.30 hod. bohoslužby s vystoupením dětí (v kostele)
Boží hod vánoční (25.12.) - 8.45 hod. – bohoslužby s vysluhováním svaté Večeře Páně (v kostele)
Druhý svátek vánoční (26.12.) - Na Štěpána - 8.45 hod. bohoslužby na faře
Starý rok (31.12. - Silvestr) – 8.45 hod. bohoslužby k ukončení starého roku - (na faře)
Nový rok: (1.1. 2017) - 8.45 hod. bohoslužby s Večeří Páně (na faře)

Ekumenická setkání v lednu 2018
9. ledna 2018 – Bratřejov (kostel) - v 17.00, slouží ČCE (Pozděchov)
16. ledna 2018 – Pozděchov (modlitebna ČCE) - 17.00, slouží Křesťanské sbory
23. ledna 2018 – Prlov (kulturní dům) - 17.00, slouží ŘKC (Vizovice)
Pozvání na maškarní karneval
V sobotu 10.2.2018 v sále kulturního domu od 14ti hodin.
Srdečně zve Základní škola a Mateřská škola Bratřejov.
Pozvání na obecní ples
V sobotu 3.3.2018 v sále kulturního domu od 19ti hodin.
Srdečně zve Kulturní komise obce Bratřejov.

Přání
Až dnes večer usednete spolu všichni kolem vánočního stolu,
v modlitbě své ruce tiše sepněte a do svého domu Krista pozvěte.
U dveří již stojí, s vámi chce dnes být a celý váš život láskou prosvětlit.
Slovo na závěr

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2017, který bude za pár dnů minulostí. Před námi jsou však ještě
letošní Vánoce. Vánoční svátky jsou kouzelné, nádherné dny, které vnímáme jako čas štědrosti, lásky a
porozumění. Jak málo je dnů v roce, kdy se sejdou celé rodiny, kdy si vzpomeneme na ty kteří již nejsou mezi
námi a kdy je nám spolu dobře. Přeji Vám všem, milí přátelé a spoluobčané, hodně zdraví, lásku, toleranci,
přátelství, dobré sousedské vtahy, a aby se Vám v novém roce 2018 splnila všechna přání a předsevzetí, které
jste si dali.
Richard Zicha,starosta obce
____________________________________________________________________________________________________________________________
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