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Zdarma

„MORANU NESEM S VELIKÝM NOSEM, DO VODY JU DÁME, NAD NÍ ZAZPÍVÁME“
Těmito slovy začala naše obchůzka s Moranou, která celou zimu dohlížela nad odpočívající přírodou. Ale
přišel čas, aby Morana odešla. Ranní sněžení sice jarně moc nevypadalo, ale 21. březen letošního roku hlásil,
že jaro už několik hodin vládne. Naše první zastávka byla v kuchyni naší školy. Tady jsme předali první
pomyslný klíč k jaru. Schodiště v prvním poschodí naší budovy nás zavedlo nejprve do 1.a 2. třídy, pak ke
starším dětem 3.-5. ročníku. I tady jsme zazpívali, zarecitovali a předali paní učitelkám klíč k jaru.
Na předávání vlády zimní víly jarní víle na školní zahradě, jsme se letos museli hodně teple obléct. Zimní
víla si za doprovodu písně zatančila s jarní vílou svůj poslední taneček. Poté, co jarní víla složila slib, že
bude dohlížet na přírodu, jak nejlépe bude umět, si zatančila svůj první taneček.
S Moranou jsme se vydali navštívit pana starostu a paní prodavačky v obchodě. I tady jsme předali klíče
k jaru. Poslední zastávka byla u potoka vedle školy. Po odstrojení jsme Moranu chtěli zapálit a vhodit hořící
do potoka, abychom se rozloučili se zimou. Příroda to letos chtěla jinak. Silný vítr nedovolil ohni jeho sílu,
málo vody v potoku nedovolilo Moraně odplavat. Nezbylo si jen říct, že všechno je tak, jak má být. Možná
nás příroda učí přijmout věci takové, jaké jsou.
Ale jeden malý zázrak se přece jen stal. Za malou chvíli jakoby sluníčko trochu víc zasvítilo a dokonce
trochu víc hřálo . Ale jen trošku, aby dalo najevo, že jaro svou vládu převzalo.
Děti a pí.učitelky mateřské školy
Jaro je tady
Když zima zabouchla za sebou mrazivá vrata,
tak jaro se mezi nás, lidi, pomalu vkrádá.
Příroda je po zimě krásně odpočatá
a jaro do všeho živého novou sílu dává.
Kouzelnice jarní, rozdá jasné barvy.
Vše se rázem mění, v barevné snění.

Vnímejme tu krásu kolem,
nejen sluchem ale i okem.
Nechte doma techniku
a šáhněte na kliku.
Na záda si batoh dejte,
do přírody pospíchejte.
Věru to je doktor dobrý,
na nemoci na neduhy.
Všechny trable vyléčí
tělo, lásku, svědomí

-ms-

Z jednání zastupitelstva
obce
v obdobízastupitelstva
leden 2018
– březen 2018
Zastupitelstvo obce Bratřejov na svých zasedáních
SCHVÁLILO:
- rozpočtové opatření č 1/2018
- podání žádosti o dotaci na akci ,,Přístavba šaten a
sociálního zařízení“ a vyčlenění prostředků
z rozpočtu obce na spolufinancování akce
- podání žádosti o dotaci na akci ,,Revitalizace
středu obce Bratřejov“ a vyčlenění prostředků
z rozpočtu obce na spolufinancování akce
- aktualizovaný akční plán obce a zásobník
plánovaných akcí
- projektovou dokumentaci ,,Bratřejovský potok
PŠ“ za podmínek konzultovaných s panem
projektantem. Obec Bratřejov do projektové
dokumentace žádá k zapracování nové zábradlí
v části od soutoku Bratřejůvky po km 0,320. na
místo nynějšího a doplnění zábradlí od 0,320 km
po km cca 0,387 a doplnění zábradlí na levostranné
straně toku v km 0,320. Příjezdy k toku budou
konzultovány a schváleny s OÚ Bratřejov a
s dotčenými majiteli pozemků.
- smlouvu o zřízení věcného břemene přípojky
NN s firmou E.ON Distribuce, a.s. č. OT014330042925
- rekonstrukci knihovny v budově obecního úřadu
Bratřejov č.p.226 a vyčlenění prostředků
z obecního rozpočtu na tuto akci
- firmu Ing. Jan Divila. Arborea Březová s.r.o.
k realizaci akce
„Revitalizace
středu
obce
Bratřejov“
- variantu č. 3 dle studie proveditelnosti
vybudování kanalizace v obci, vypracovanou
firmou Centroprojekt Zlín a.s.
- geometrický plán č.614-6/2018 na prodej
pozemku p.č.2616/24 a p.č.2616/25 a koupi
pozemku p.č.33/3 dle zveřejněného záměru
- setrvání ve funkci ředetelky Základní školy a
Mateřské školy Bratřejov Mgr.Jindřišky Králové
bez vyhlášení konkurzu na období dalších 6let
- smlouvu o poskytnutí služeb pověřence pro
ochranu osobních údajů s firmou SMS služby s.r.o.
- podání žádosti o dotaci z Úřadu práce na zřízení
dvou pracovních míst v rámci projektu veřejně
prospěšných prací

- podání žádosti o dotaci na zakoupení nového
požárního zásahového vozidla a vyčlenění
prostředků na spolufinancování.
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávy hodnotící komise z výběrových řízení
- informaci starosty obce o činnosti Spolku pro
zdravý rozvoj obcí na rok 2018
- informaci starosty o obecním plese
- zprávu o inventarizaci za rok 2017
- informaci starosty týkající se možností výstavby
kanalizace v obci Bratřejov
- informace starosty obce o konání prodejní
výstavy umu a řemesel
- informace starosty obce o otevření územního
plánu obce Bratřejov a pověřilo starostu k jednání
s dotčenými orgány o možnostech změn územního
plánu obce
- žádost o prodej pozemku p.č.2616/5 a koupi části
pozemku p.č.st.268, zveřejnění záměru odložilo
Zastupitelstvo ZVEŘEJNILO ZÁMĚR
- prodeje části obecního pozemku p.č., 2549/4 , o
výměře cca 49m2 , který leží v zahradě u č.p. 15.
v horní části obce Bratřejov
- prodeje obecního pozemku p.č., 2599/30 ve
výměře 53m2 vodní plocha – tok přirozený,
p.č.44/3 ostatní plocha – neplodná půda o výměře
67m2, které leží v zahradě u č.p. 60. ve středu
obce Bratřejov
- koupě části pozemků p.č.2549/20 ostatní plochasilnice o výměře 49 m2 u č. p. 60 v rámci
majetkoprávního vyrovnání pozemků pod již
vybudovanou MK
- prodeje obecního pozemku p.č. 1269/9 o výměře
150m2 neplodná půda, který leží v zahradě u č.p.
187 v horní části obce
- propachtování pozemku p.č.1269/5 u č.p.187
- prodeje části obecního pozemku p.č. 2320, 52/1
ostatní plocha-ostatní komunikace, který leží v
zahradě u p.č.2314/2 ve středu obce Bratřejov
- koupě části pozemků p.č.2314/2 zahrada v rámci
majetkoprávního vyrovnání pozemků pod již
vybudovanou MK.
- prodeje části pozemku p.č. 52/1 ostatní plocha o
výměře cca 49m2 u č.p.162

Místní poplatky
Připomínáme občanům jejich povinnost vyplývající z OZV o místních poplatcích
uhradit poplatek za svoz domovního odpadu (450,-Kč/osoba nebo objekt) a poplatek za psa staršího tří
měsíců, platí držitel psa (100,-Kč za prvního a za druhého a každého dalšího psa téhož majitele150,-Kč).
Od poplatku se osvobozují: a) občané samot na jednoho psa v RD č.p. 270, 176, 166, 152, 130, 128, 116,
115, 114, 112, 108, 106, 74, 38, 20, 018, 273, 101, 134.
b) úleva se poskytuje občanům Chrámečného. Poplatek za prvního psa činí 60,-Kč.
Splatnost poplatků je do 30.dubna kalendářního roku.
Informace OÚ

Ordinace Dr. Jandla
Pan doktor sděluje našim občanům, že z důvodu zavedení elektronických receptů nebude ,,zatím“ dojíždět
do naší obce. Proto, prosí občany, aby si chodili pro recepty do ordinace ve Vizovicích. Věřím, že do
budoucna se tento problém vyřeší a zase k nám bude jezdit.
Recyklujte s našimi hasiči
Tak jak tomu bylo v minulém roce, budou zase naši hasiči svážet z celé obce elektro zařízení.
Svoz se uskuteční od 1.5. do 4.5.2018 vždy v odpoledních hodinách. Kdo má staré elektro zařízení (pračky,
ledničky, mikrovlnky, rádia, televize, mixéry, vysavače, počítače, monitory, vrtačky, brusky, fény a jiné)
připravte je před své rodinné domy a hasiči je svezou za kulturní dům.
Sběr nebezpečného odpadu z domácností
V obci proběhne v sobotu 5.5.2018 pravidelný
sběr nebezpečného odpadu z domácností. Sběr je
organizován dvakrát ročně, na jaře a na podzim.
Akce proběhne na křižovatce u hlavní silnice I/49
v době od 11.05 – 11.45 hodin a u obecního
úřadu od 12.35 -13.20 hodin. V uvedené době bude na stanovaných místech moci každý občan zdarma
odevzdat k likvidaci následující druhy odpadů: olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev,
monočlánky, autobaterie, zářivky, znečištěné láhve od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a
postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové
obaly a nádoby od škodlivin, opotřebované pneumatiky, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly
od sprejů, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče.
Sběr starého železa
V týdnu od 1.5. do 5.5.2018 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 23.4. do 27.4.2018 budou postupně po celé obci rozmístěny velkoobjemové kontejnery na
odpad. Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů neodkládali větve stromů, dřevo, papír, plast, sklo, železo a
nebezpečný odpad.
Co se děje v obci

Dotace obce
V roce 2018 jsme podali žádost o dotace na rekonstrukci místní komunikace v ulici
k farmě, nový protipovodňový varovný systém s novým obecním bezdrátovým rozhlasem, rekonstrukci
mostu M0 11 U Kalendů a na revitalizaci středu obce (výsadba zeleně, vánoční strom a odpočinková místa).
Pokusíme se opět žádat o podporu na opravu památníku padlých I. světové války a snad i na kolumbária pro
oba hřbitovy. Také bude podána žádost o příspěvek na úhradu mzdových nákladů pro zřízení dvou
pracovních míst pro uchazeče z Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací a žádost o dotaci na
hospodaření v lesích. Velkou akcí, která proběhne letos je výsadba zeleně v celé obci za pokácené dřeviny,
při realizaci obchvatu obce Lhotsko financovaná Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
Tříkrálová sbírka Tradičně první víkend v novém roce proběhla v obci Tříkrálová sbírka.
Kultura
Děkujeme koledníkům a vedoucím skupin, kteří
obcházeli stavení od stavení, zpívali koledy a nade
dveře psali K+M+B. Dík také všem dárcům za finanční
dary které v letošním roce činily 29 397 Kč. Tyto
prostředky budou použity pro lidi v nouzi.
Na Tři krále byly také odměněny děti, které se
zúčastnily vánoční výtvarné soutěže. Doufáme, že se
zapojí také do dalších ročníků.

Maškarní Karneval Základní škola a Mateřská škola Bratřejov ve spolupráci s rodiči pořádaly 10.2.2018
další, tolik oblíbený, dětský karneval. Karneval má skutečně vysokou úroveň. Krásnou choreografii i kulisy
připravili rodiče pod vedením paní učitelky Hlavenkové. Také občerstvení bylo vynikající.
Poděkování patří všem, kteří se připojili k organizaci této dlouholeté akce, pro naše nejmenší.
Prostě ,,KDO SI HRAJE NEZLOBÍ“.

II.ročník koštu zelí V sobotu 17.2. proběhl další ročník koštu zelí
“O nejlepšího zel maestra obce Bratřejov“. Do soutěže bylo přihlášeno
celkem 25. vzorků zelí. Vůně se linula po celém sále kulturního domu.
Vítězství zůstalo v Bratřejově u Oldřicha Petrů, druhý skončil Lojza Petrů
a třetí Marie Pastorčáková. Proběhla i malá tombola a soutěž dětí
v malování na téma ,,A co zelí“. Akce se velmi vydařila a jak jsem již psal
byla ještě dlouho v sále cítit. Velké poděkování patří Janě Adamusové za
organizaci. Jen více takových lidí, kteří chtějí pro ostatní občany něco
udělat.
Obecní ples
První sobotu v měsíci březnu se konal
již 26. obecní ples. K tanci i poslechu
zahrála dechová hudba Veselanka. Jako
zpestření večera vystoupila děvčata ze
Zlína s ukázkami Irských tanců a u pár
dobrovolníků dokonce proběhla výuka
těchto tanců. Věřím, že se ples vydařil a
všichni hosté byli spokojeni.
Bobové závody
Po loňském znovuzrození bobových závodů ve špici, se konal třetího března druhý ročník. Kategorie jsme
rozdělíli jako v loni akorát přibyla kat.ženy . Za krásného slunečného počasí se zúčastnilo kolem sedmdesáti
závodníků všech věkových kategorií. I když bylo málo sněhu akce se zdařila, svah se ušlapal a čtyřkolkama
se sníh nahrnul na trať. Za pomoc děkujeme hasičům a majitelům čtyřkolek. Všichni dostali malé ocenění
teplý čaj a na závěr se opekly špekáčky . Už se těšíme na třetí ročník příští rok.

Tvůrčí dílny opět v akci Týden před velikonocemi nastal čas, kdy jsme se sešli na tradičních tvůrčích
dílnách. V pátek 23.3. se v klubovně kulturního domu pod vedením Simči Hábové vytvářely krásné
velikonoční dekorace. Opět se ukázalo, že máme velice šikovné děti, maminky, babičky i tatínky. Dekorace
jsou skoro umělecká díla viz foto.

Svátek matek
Jako každý rok druhou květnovou neděli pořádá Obec Bratřejov malou oslavu Svátku matek. Oslava se
uskuteční 13.5.2018 ve 14:00 hod. v sále kulturního domu. Vystoupí děti ZŠ a MŠ Bratřejov se svým
programem. Srdečně zveme všechny maminky.
DIVADLO U NÁS
Komedie Totálně šťastní
V pátek 18. května k nám zavítá Divadlo METEORA ze Vsetína s divadelní komedií
Totálně šťastní od Silke Hasslera. Komedie vypráví o generaci dnešních třicátníků až čtyřicátníků. Jsou
mladí, talentovaní, dobře vypadají, svět jim leží u nohou, zkrátka jsou totálně šťastní – nebo ne? Zjistit jak to
všechno dopadne, to už budete muset přijít v 18,00 hod do našeho kulturního domu. Tím jste všichni zváni.
Vstupné dobrovolné .
Klub důchodců Bratřejov Vážení a milí nejen důchodci.
Zdravím vás všechny v tomto snad již jarním čase. Opět vám chci připomenout, že nám v Bratřejově pracuje
Klub důchodců a každý z vás je vítán.
Ne že by se našich akcí zúčastňovalo málo důchodců, ale pořád je vás spousta těch, kteří mezi nás nechodí.
Nevím jestli je to proto, že nemáte čas, klub vás nezajímá, a nebo třeba proto, že na klub či jeho akce nemáte
s kým jít. Proto vám chci
říct - napsat, přijďte,
nestyďte se, vždyť se
všichni znáte a proč se
nesejít, nedovědět se
něco nového, a nebo si
jen tak "splknout" a snad
se i pobavit.
Všechny akce Klubu
důchodců jsou
vyhlašovány Obecním
rozhlasem a nově
zveřejněny i v nástěnce
před obchodem, která je
označena
KLUB DŮCHODCŮ.

A nyní k akcím samotným. Mimo pravidelné schůzky Klubu, vždy první úterý v měsíci na klubovně
kulturního domu od 18.00 hodin jsme v sobotu 6.ledna na sále měli již tradiční ZIMNÍ SETKÁNÍ. Akce se
vydařila, tedy aspoň si myslím a snad jen největším problémem bylo, že spousta zúčastněných zapomněla
doma brýle, no a tak se špatně "identifikovaly" fotky, které nám zapůjčil starosta z obce. Bylo to super.
Každý seděl - vzpomínal a rozpomínal se. Tentokrát by snad ani nechyběl hudební doprovod pana Gerže,
protože všichni byli fotkama tak "zaměstnáni", že na tancování, ani nezbyl čas. Ještě připomenu, že také
sledování rozhlasového pořadu Blahopřání s písničku bylo zajímavé. Proč jsme tento pořad sledovali ??
Protože naši důchodci se rozhodli, poděkovat nejen starostovi obce (dostal krásnou medaili), ale i všem
zastupitelům obce za to, že na důchodce myslí a snaží se podporovat všechny akce.
Pokud byste si chtěli přání poslechnout, tak jej určitě najdete v archivu Českého rozhlasu Brno v pořadu
Blahopřání s písničkou z 6.ledna 2018.

V sobotu 17.2. jsme uspořádali 2.KOŠT ZELÍ. Přihlášeno bylo 25 vzorků zelí. Proto nebylo lehké vybrat to
nejlepší. Hlasování se zúčastnilo 48 hodnotilelů. (Hodnotit může každý, kdo si koupí za 10Kč hodnotící
lístek.) Na prvním místě se umístnil Oldřich Petrů s 59 body, druhý byl Alois Petrů s 56 body a třetí byla
Marie Pastorčáková s 50 body. Čtvrté místo a bramborovou medaili si odnesl Vlasťa Pešák.
Každý, kdo si poznal své zelí, získal titul ZELMAISTRA. Své zelí si poznalo 10 soutěžících. Možná si
myslíte, že na tom nic není, ale můžu vám říct, že to není žádná sranda mezi tolika vzorky nakonec poznat to
svoje zelíčko.
Děti tento rok soutěžili o nejlepší obrázek na téma „A CO ZELÍ“. Obrázky se moc povedly, a protože byly
všechny krásné tak všichni dostali svou medaili. Snad jste strávili pěkné odpoledne, pobavili se a ochutnali
jaké to zelí mají jiní. A ještě chci moc poděkovat všem, kdo přispěl do tomboly - díky moc.
Omlouvám se, protože se mě letos nepodařil uspořádat Zimní bobřík netradičních sportů, ale bylo to proto,
že nám letos opravdu nepřálo počasí. Doufám, že dětem vše ještě vynahradím jiným zajímavým Bobříkem.
Jinak dále platí úterní schůzky Klubu na které jste opravdu všichni zváni.
V sobotu 28.4.2018 (ne, v neděli chyba v obecním kalendáři) budeme již po čtvrté STAVĚT MÁJ před
Obecním úřadem a pro děti bude připraven DĚTSKÝ DEN.
Akce začne v 16.00hodin. Nejdřív nazdobíme máj - děcka nezapomeňte přijít pomoci a potom máj snad
zdárně postavíme. Poté se přesuneme na dětské hřiště, kde už bude připraven program pro děti i dospělé.
Hry, zábava, špekáčky a dobrůtky budou připraveny. Akce se koná za každého počasí. Mamky, taťkové,
dědové, babičky, strejdové a tetičky z hořanska, dolanska i středu dědiny- vemte dětičky a přijďte dělat
blbiny !!
Další akcí pak bude LETNÍ SETKÁNÍ v sále na KD a to v pátek 1.6. 2018 od 16 hodin. Nejdřív vystoupí
děti z Valašské Polanky se svým folklorním vystoupením a potom zahraje pan Filgas z Prlova. Dobrou
náladu s sebou, už se na vás těšíme.
Ještě vás upozorním, na možnost slevových karet pro osoby nad 55 let. Jmenují se: SENIOR PAS.
Každý kdo bude mít o kartu zájem, si ji může zcela zdarma nechat zaslat. Stačí v počítači zadat do
vyhledávače - senior pas, registrace - rozkřiknout, vyplnit krátký formulář a odeslat. Kartu vám může ušetřit
na vašich cestách i při nakupování. Pokud si sami netroufáte a kartu byste chtěli, tak mě oslovte nebo
nechejte na Obecním úřadě své data a kartu vám vyřídím.
Ať vám sluníčko krásně svítí, všude se zelená tráva a je plno kvítí.
KRÁSNÉ VELIKONOCE vám za Klub důchodců přeje Jana Adamusová.
za Klub důchodců Jana Adamusová

Pomalu se blíží Velikonoce a my můžeme zavzpomínat, co jsme
prožili od Vánoc. Poprvé bylo předání pololetního vysvědčení
doplněno návštěvou novinářů Zlínského deníku a naši prvňáčci se mohli pochlubit svým vysvědčením se
samými jedničkami. Pro všechny žáky jsme objednali dvě besedy – „TONDA OBAL“, kde si děti
zopakovaly vše o třídění odpadu, které má v naší škole již desetiletou tradici a „Příběh pana Tydýta“, která
se zabývala současným problémem inkluze.
Po čtyřech letech budeme pořádat okrskové kolo recitační soutěže. Přijedou žáci z Jasenné, Vizovic a
Zádveřic. Budeme našim žákům držet palce.
Na tři týdny k nám nastoupí dvě studentky vysoké školy pedagogické, které si na naší malotřídce
vyzkouší úskalí učitelské praxe.
V dubnu nás čeká zápis do základní školy a o něco později do mateřské školy. V mateřské škole se po
delší době budeme potýkat s větším počtem dětí, než můžeme do školky umístit. Není to náš rozmar, ale
bohužel kapacitně můžeme uspokojit jen daný počet dětí. S opačným problémem se setkáme u zápisu do
školy. Již delší dobu nás posilují děti z Ubla, za což jsme velmi vděční a věříme, že spokojenost je i na jejich
straně. Bohužel je naše škola trnem v oku jiným rodičům, kteří své děti dávají do školy do Vizovic, což je
jejich možnost, ale svým negativním postojem ovlivňují i jiné rodiče a poškozují pověst naší školy. Vždy
jsme s rodiči jednali o problémech, které nastaly, a našli jsme řešení. Poslední dobou se setkáváme pouze
s tím, že „problémy“, které jsou, se řeší jinde, za našimi zády a my se k tomu ani nemůžeme vyjádřit,
abychom zjistili, kde chyby děláme a pokusili se je napravit. Velmi bychom ocenili, a tím mluvím za
všechny zaměstnance, férové jednání z očí do očí. My jsme vstřícní a čekáme na odezvu.
Základní škola a Mateřská škola

Za všechny děti, žáky a zaměstnance přeji všem občanům příjemné prožití Velikonoc
Mgr. Jindřiška Králová, řed.školy
„MORANU NESEM S VELIKÝM NOSEM, DO VODY JU DÁME, NAD NÍ ZAZPÍVÁME“

Obchůzka dětí MŠ s „Moranou“ březen 2018

Sbor dobrovolných hasičů Bratřejov si Vás dovoluje pozvat na Velikonoční veselici,
která se koná v neděli 1.dubna 2018 v sále kulturního domu.
Začátek akce je ve 20:00hodin. Připravena je bohatá tombola a občerstvení.
K tanci a poslechu hraje skupina Clera.
SDH Bratřejov

TJ Sokol Bratřejov
První zápas máme již za sebou a díky hetriku Honzy Tomšů jsme zvítězili na hřišti Štítné nad Vláří. Čeká
nás těžké jaro, ale věřím, že se s tím kluci poperou a naváží na výkony z podzimu. Rád bych Vás všechny
naše fanoušky, pozval na další zápasy, které začínají už tuto neděli 1.4. od 15:30 hod. doma proti Velkému
Ořechovu.
Rozpis utkání jarní části mužů 3. třída sk. B
Bratřejov - Velký Ořechov NE 1.4.2018 15:30
Šanov - Bratřejov
NE 8.4.2018 15:30
Bratřejov - Loučka
NE 15.4.2018 16:00
Vysoké Pole - Bratřejov
NE 22.4.2018 16:00
Slopné - Bratřejov
NE 29.4.2018 16:30
Bratřejov - Biskupice
NE 6.5.2018 16:30
Rudimov - Bratřejov
NE 13.5.2018 16:30

Bratřejov - Vizovice
Bohuslavice n/Vl. - Bratřejov
Bratřejov - Březůvky
Drnovice - Bratřejov
Bratřejov - Nedašov B

NE 20.5.2018 16:30
NE 27.5.2018 14:00
NE 3.6.2018 17:00
NE 10.6.2018 14:00
NE 17.6.2018 17:00

Za fotbalisty Richard Zicha ml.
Jednatel TJ
Vážení spoluobčané,zase je tu další díl občasníku a my máme další kilometry v nohách.
Hned v novém roce jsme turistiku vzali vážně a téměř každou neděli vyrážíme na výlet.
Vcelku se nám daří motat kolem „komína“. Počasí moc nepřálo a lesní i polní cesta byla dost rozblácená.
Proto první trasa vedla spíše po pevných cestách. Z Bratřejova přes Ublo – Šibeniční vrch – Vizovice –
Raková – zpět do Vizovic. S mezipřistáním v Radniční restauraci v Zádveřicích jsme nachodili 18 km. Další
túra byla do Seninky přes Vartovnu. Vyšli jsme až po obědě. Bylo hezké počasí a v Senince nás přátelsky
přivítali v hospodě. Ušli jsme 10 km a domů jsme se vrátili autobusem. V celkem hojném počtu jsme si
vyšlápli z Bratřejova do Vizovic na Janův hrad. V restauraci na Revice jsme si dali pivko a oběd. Bylo
krásně nasněženo a přidali se k nám i přátelé z Vizovic. Trasu zvládla i kamarádka na elektrickém vozíku, i
když to bylo chvilkami napínavé, ale zvládli jsme to. Někteří z nás šli pěšky až do Bratřejova a měli jsme
v nohách 19 km. Začátek února jsme prožili, jak jinak než na túře, která vedla z Bratřejova přes Vartovnu až
na Vsetín. Cesta byla místy hodně blátivá, ale i tak vydařená a výsledek byl 19 km. No a také jsme vyšli do
našeho oblíbeného pivovaru v Trnavě, kde připravili masopustní hody se speciálním Jantarovým ležákem.
Byla nám umožněna i prohlídka pivovaru s příjemným výkladem a ochutnávkou. Další výšlap byla trasa
Bratřejov – Pozděchov – Bařinky - Klášťov - Bratřejov
15,5 km v krásně zasněžené krajině, která byla místy jak
z Mrazíka, jsme ukončili v kulturáku výbornou pizzou.
Také jsme navštívili Pulčinské ledopády. Krásně svítilo
sluníčko, ale den byl velmi mrazivý, a tak jsme se
přiblížili auty až na Pulčiny. Ledopády se mi zdály
menší než minulý rok, ale i tak je to krásný přírodní
úkaz. Udělali jsme si procházku kolem skal cca 7 km.
Prozatím poslední procházka proběhla sice za hezkého
počasí, ale velmi blátivou cestou. V plánu byl okruh
Bratřejov – Vartovna – Jasenná - Bratřejov. Cesta byla
samé bláto a na loukách čvachtala voda. Proto jsme se
rozhodli sejít do Prlova. Ochutnali jsme v hospodě pivko
a pokračovali jsme po cestě do Bratřejova.
Klub turistů

Z plánovaných 15 km bylo 14 km, takže jsme takřka splnili. Naše túry vždy v půlce týdne oznámíme v naší
skupině na facebooku, ale o nové turisty je, dá se říct, nouze. Čeká nás jaro a snad i brzo oschlé cesty i
louky. Zatím jsme se toulali kolem Bratřejova, ale chystáme se poznávat i nové trasy s výjezdy autobusem a
vlakem. Tak doufám, že Vás alespoň trošku povzbudím a přilákám na naše výlety. Každý nový turista je
vítán. Přeji Všem krásné Velikonoční svátky.

Za „MILOVNÍKY TURISTIKY A DOBRÉHO PIVA“

Lenka Polanská

V sobotu 24.3 proběhl v Bratřejově 3.ročník „ ŽIVÉHO ČLOVĚČE NEZLOB SE“.
Zúčastnilo se 14 týmů z Bratřejova, Ubla,
Prlova, Vizovic a zastoupení člena
Bratřejovského týmu měla i Seninka. Týmy
měly různé názvy a někteří i originální
dresy. Děti i dospělí z Ubla si dokonce
vyráběli dresy přímo na tuto akci. Bratřejov
byl zastoupen pěti týmy, Prlov měl dva
týmy, z Vizovic se zúčastnili čtyři týmy,
Ublo poskládalo týmy tři. Hrálo se na čtyři
základní hry. Dvě semifinálové a jedna
finálová. Každý z nás určitě hrál člověče
nezlob se a myslím, že je to v domácnostech
nejoblíbenější hra všech generací. Do
poslední chvíle se bojuje co to jde. Někdy
nepadne šestka pro nasazení a naopak v jiné
situaci padají šestky a nejde s tím nic zahrát.
Začínali jsme ve 13hod zápisem týmů a
rozlosováním s malými přestávkami se hrálo až do 20hod. Není se čemu divit, když jedna semifinálová hra
trvala 1,5hod, kdy vypadalo, že bude konec, avšak bojovnost soupeřů byla velká. Vyhazovalo se i
nasazovalo pořád do kola.
Pořadí výherců bylo:
1. Tým z Ubla- ŠIKULOVÉ
2. Tým poskládaný z Prlova a Bratřejova (dá se říci mezi obecní ) – ČUČO GANG
3. Tým z Vizovic – NÁS ŠEST
4. Bramborové místo obsadil tým z Ubla – SÚSEDI Z UBLA.
Oceněny byly všechny týmy z finálové hry. Ceny věnovala paní Jana Surá, Pivovar Vraník z Trnavy a pár
kulturních nadšenců. Myslím, že každý kdo přišel si to užil po svém. V hospodě se pekla pizza, bylo i něco
sladkého ke kávičce, pěnivý mok také nechyběl. Pro děti byla připravena soutěž v malování obrázku, kdy
byly oceněny 3 z nich malým dárkem. Dlouhou chvíli krátily dětem také připravené stolní hry. Děkuji všem,
kteří se účastnili jak na přípravách i úklidu, hospodě za perfektní občerstvení, příspěvky pro ocenění a obci
za umožnění hrát v sále KD. Pro další ročníky jsme se rozhodli pro zimní turnaj. Akce po domluvě bude
zveřejněna i v obecním kalendáři. Na závěr poděkuji všem hráčům i pár přihlížejícím a věřím, že do
budoucna přilákáme více hráčů i diváku z naší obce.
Lenka Polanská

ŘKF Bratřejov

Tříkrálová sbírka

Přesně v den Tří králů - v sobotu 6. 1.
2018 proběhla v naší obci Tříkrálová
sbírka.
Pět vedoucích skupinek se v doprovodu
králů v bílém rouchu a s papírovými
korunkami na hlavě vydalo se
zapečetěnými pokladničkami na cestu,
aby prošli celý Bratřejov, Chrámečné i
Václavák. Každému, kdo přispěl na
dobrou věc, zazpívali koledníci „My tři
králové jdeme k vám“ a na dveře domu
zapsali křídou K+M+B 2018.

Výtěžek sbírky 29 397,- Kč byl vzhledem k předešlým letům v naší obci snad jeden z největších. I počasí
koledníkům tentokrát přálo - žádné mrazy, sněžení ani ledovice -provázelo je sluníčko a příjemná teplota
„nad nulou“. Všem dárcům, kteří přispěli do sbírky, ale i všem koledníkům, patří velké poděkování.
Marie Poláchová
Velikonoční obřady v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově
Zelený čtvrtek: 17.30 hod.
Velký pátek:
18.00 hod.
Bílá sobota:
18.00 hod.
Neděle:
10.30 hod.
Bohoslužby o Velikonocích v Evangelickém kostele v Pozděchově
30.3.2018 - Velký pátek - bohoslužby (pašije) s Večeří Páně v 17.30 (na faře)
01.4.2018 - Velikonoční neděle - bohoslužby s VP v 8.45 (na faře)
02.4.2018 -Velikonoční pondělí - bohoslužby (s hostem) v 8.45 (na faře)
Bohoslužby po Velikonocích
10.5.2018 – Nanebevstoupení Páně (čtvrtek) – bohoslužby v 17.30 (na faře)
20.5.2018 – Neděle Svatodušní – bohoslužby s VP v 8.45 (v kostele)
21.5.2018 – Pondělí Svatodušní – bohoslužby v 17.30 (v kostele)
Srdečně zveme i na pravidelná shromáždění (každou neděli v 8.45), biblické hodiny, děti k výuce
náboženství a na další setkávání ve sboru.
Přejeme vám pokojný předvelikonoční čas a požehnané Velikonoce
Vážení spoluobčané, za dveřmi již máme nádherné období roku ,,JARO“. Chtěl
bych apelovat na všechny občany, abychom si naši krásnou obec sami sobě udělali
ještě krásnější. Záleží na každém z nás, jak bude vypadat pohled na naše prostranství před domy, zahrádky a
okolí. A věřte, že pohled na krásně upravené prostředí potěší nejen nás samotné, ale i všechny občany, kteří
naši vísku navštíví. Vždyť termín, kdy budeme slavit 550 let obce Bratřejov se rychle blíží a přijede zde
spoustu rodáků a návštěvníků z širokého okolí. Obec vám poskytne k úklidu kontejnery a vás prosím,
přiložte jenom ruku k dílu a potěcha na duši i oku bude pro všechny.
Přeji vám krásné prožití velikonočních svátků a pro nejmenší bohatou pomlázku.
Richard Zicha, starosta obce
Slovo na závěr

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 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 5.5.2018 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, velkoobjemových 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 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

TŘÍDĚNÍ MÁ SMYSL
Tříděný odpad- jak na to
Jak jistě všichni víte, třídit odpad je pro civilizovaného občana dá se říct, povinnost. Málo kdo si však
uvědomí, čím víc budeme třídit, tím můžeme mít menší poplatky za komunální odpad. Trochu vás do této
problematiky zasvětím. Cena poplatku za komunální odpad se odvíjí z mnoha faktorů. Prvním je množství
komunálního odpadu za rok na osobu. Druhým je množství tříděného odpadu, za který obec dostane
zaplaceno, to znamená, že čím víc budeme třídit ,,plasty, sklo, elektro odpad, tetrapack, železo, papír, tím
míň dáme za každoroční poplatek komunálního odpadu. Výpočet je jednoduchý - Od ceny kterou obec
zaplatí za popelnice, velkoobjemové kontejnery, nebezpečný odpad se odečte cena, kterou nám zaplatí firma
Ekonom za tříděný odpad, výsledná hodnota se vydělí počtem obyvatel a z toho máme poplatek na jednoho
občana Bratřejova což činí 450,- Kč na rok. Tuto částku však můžeme mít nižší, stačí se zamyslet před
vhozením odpadu do popelnice, zda li nepatří do tříděného odpadu, taky do velkoobjemových kontejnerů se
po minulých zkušenostech hází všechno, i to co by tam nemělo být. Myslím, že když každý z nás vysype
plnou popelnici, vyseparuje z ní ještě polovinu odpadů do tříděných. Proto apeluji, na každého z nás, naučme
se třídit a tím chránit přírodu pro nás a další generace. Obec se snaží všemi dostupnými prostředky v tomto
počínání občanům pomoci, pokusme se pomoci i my.
A jak se odpad rozděluje
Do plastů patří- Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od
pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od
spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších
kusech.
Do plastů nepatří- Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od
žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
Do kontejnéru Papír - Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly,
cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, nevadí ani papír
s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez
plastového vnitřku!
Do kontejnéru Papír nepatří-Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby,
ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze
už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří
do kontejneru na papír, ale do popelnice!
Do červených pytlů patří-Pokud najdete oranžovou nálepku, pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a
mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
Do červených pytlů nepatří- Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku.
Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.
Do kontejneru sklo patří- Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například láhve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a
ze dveří, sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
Do kontejneru sklo nepatří- Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo,
zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklo
keramika do zeleného kontejneru také nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.
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