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550.výročí od první písemné zmínky obce Bratřejov
Oslavy výročí naší obce jsou za námi a při této příležitosti vydáváme speciální číslo obecního občasníku.
Datum 6.7.- 8.7.2018 se zapsalo jako pestrý víkend kultury, setkání s rodáky, hosty, kamarády a kolegy.
Akce začala v pátek od 18ti hodin v kostele sv.Cyrila a Metoděje překrásným koncertem cimbálové muziky
RÉVA. V sobotu si všichni přítomní prohlédli výstavu fotografií Vladimíra Holuba, výstavu z činnosti MS
Bratřejov a našich hasičů. Celý den bylo rušno při listování v obecních kronikách zapůjčených ze Státního
archivu Zlín. Každý rodák dostal reklamní předměty a pamětní knihu vydanou k výročí obce, kterou
redakčně zpracoval pan PhDr.Josef Pala. Před pohostinstvím myslivci podávali zvěřinový guláš a pití.
V deset hodin proběhlo uvítání rodáků, občanů a slavnostní zahájení starostou obce s předáním pamětních
plaket bývalým starostům, s poděkováním za práci, kterou pro naši obec udělali. Následovalo slavnostní
focení všech zúčastněných před kulturním domem panem Vladimírem Holubem. Poté jsme se usadili v sále
a naši nejmenší, žáci ZŠ a MŠ Bratřejov, předvedli svůj hezký program. Následoval oběd, kávička a po
krátkých vzájemných rozhovorech a vzpomínání, vystoupila bývalá skupina Démoni z Bratřejova.
Většina z nás se ve čtyři hodiny přemístila na fotbalové hřiště, kde přilétlo letadlo, které vypustilo dětem
žvýkačky a tím odstartovalo odpolední program. Vystoupil zde revival Michal David, skupina Kabát a
valašská folková skupina Veselá Bída ze Vsetína. Celým programem provázel moderátor Ondřej Carda,
který vyzpovídal během přestávek všechny zástupce složek v obci (hasiče, sportovce, myslivce a klub
důchodců). Revivalové skupině Kabát se tu tak líbilo, že místo hodinového koncertu vystupovali téměr
hodiny dvě a pak osvítil nebe krásný, patnáctiminutový ohňostroj.
Od půl jedenácté začala taneční zábava s DJ.
V neděli program zahájila v kostele sv. Cyrila a Metoděje mše svatá s vysvěcením obecního praporu.
Současně byla mší, na které se s námi rozloučil farář P.Josef Rosenberk, jenž odešel sloužit do Přerova.
V 11.30hod. vyšel průvod z kostela k zrekonstruovanému památníku padlých I.světové války, kde proběhlo
jeho vysvěcení. Odpoledne v sále kulturního domu k poslechu a tanci zahrál dechový soubor Fryštácká
Javořina z Fryštáku a tím završil třídenní maratón oslav v naší obci.
Ještě jednou bych rád poděkoval všem, kteří pomohli a přiložili jak ruku, tak myšlenku k dílu. Nebudu
jmenovat, protože nás bylo moc, dík, dík a ještě jednou dík!!!!!
Richard Zicha, starosta

Zahájení koncertu starostou obce

Cimbálová muzika RÉVA

Předání pamětních plaket bývalým starostům

Rodáci a občané Bratřejova

Bratřejovské děti z mateřské školky

Děti základní školy Bratřejov

Výstava mysliveckého sdružení

Výstava obecních kronik

Rodáci z Bratřejova

Bratřejovská skupina DÉMONI po padesáti létech

Děvčata prodávají reklamní předměty

Michal David zazpíval největší hity

Zábavné atrakce pro děti

Ražba pamětních mincí obce

Požehnání obecního praporu

Poděkování panu faráři

Průvod z kostela k památníku padlých
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Vzpomínání na oslavy k výročí 550 let od první písemné zmínky o naší obci Bratřejov
Vážení a milí spoluobčané,
máme za sebou krásně prožité dny 6.7. - 8.7. 2018, kdy proběhly v naší obci Bratřejov oslavy 550 let od
první písemné zmínky o naší obci.
Zůstalo nám mnoho krásných prožitků a vzpomínek, které nás dále provázejí.
Připravit takovou akci, to stojí velké úsilí a spoustu času a přemýšlení, a také je to velká zodpovědnost za
výsledek. Dopadlo vše úžasně, obdivujeme, že naše „malá“ obec dokázala připravit tak „velkolepou“ oslavu
po všechny dny. Vše se vydařilo, i počasí nám přálo, takže jsme si užívali bohatého programu.
Účastníků a hostů bylo opravdu hodně, také všichni víte, i z pozvánek, jaký pestrý a krásný program byl.
Nechceme hodnotit jednotlivé akce, sami jste měli možnost se přesvědčit.

Našim záměrem je vyjádřit velké poděkování a obdiv starostovi obce panu Richardu Zichovi, celému
zastupitelstvu a všem, kteří se na přípravách podíleli. A také těm, kteří v těchto dnech oslav obětavě
pomáhali i při vlastním průběhu. Víme, že pan starosta spolu se zastupitelstvem má poslední roky k řešení
spoustu jiných a důležitých problémů – digitalizace, kanalizace atd., a přesto má úžasný lidský přístup, je
radost ho potkat – úsměv a pár slov při setkání k němu vždy patří, ať je to dítě či senior, vždy je v dobré
náladě.
Velké díky patří i paní Lence Zichové, manželce pana starosty, která mu pomáhá svou trpělivostí a tolerancí
při jeho zodpovědné práci. I se svou rodinou je mu oporou, vždy skromná, s úsměvem a milým slovem pro
každého.
Poděkování patří i paní Janě Suré, která se svým kolektivem pracovníků vše v kulturním domě připravila
včetně výborného slavnostního obědu pro rodáky obce a hosty. Program pokračoval ve sportovním areálu,
kde vše skvěle zorganizovali sportovci a hasiči, kterým také děkujeme nejen za výborné občerstvení, ale
take za příjemnou atmosféru.
Děkujeme všem, i těm, které jsme nejmenovali, ale také přispěli ke zdárnému průběhu oslav výročí založení
obce.
V závěru bychom ještě chtěli konstatovat, že nejenom při této akci byla viditelná soudržnost zástupců obce,
ale i celé řady ostatních občanů, spolků, školy a dalších, kteří se ochotně zapojili do organizování tohoto
významného výročí. Všechna jejich snaha dle našeho názoru pomáhá i ke zlepšení mezilidských vztahů nás
všech mezi sebou vzájemně a k tomu, abychom se v naší obci cítili spokojeně.
Vážíme si všeho, co pro nás občany obce Bratřejov děláte a děkujeme za vaši práci a úsilí, aby se nám všem
v obci Bratřejov dobře žilo.
občané obce Bratřejov
ŘKF Bratřejov
Zahájení oslav 550. výročí obce v kostele
Koncertem cimbálové muziky Réva v pátek 6.7.2018 v našem kostele byly zahájeny Oslavy výročí obce
Bratřejov - 550 let od první písemné zmínky. Výběr této cimbálovky nebyl nahodilý, neboť měl být nejen
důstojným začátkem oslav, ale měl i přilákat na koncert posluchače různých hudebních žánrů.

Tato muzika s typickými lidovými nástroji - houslemi, cimbálem, basou a klarinetem, představila svůj velmi
pestrý repertoár. Každý návštěvník koncertu si mohl přijít na své, neboť zazněly nejen melodie vážné hudby,
jako např. Vltava, ale i třeba melodie z filmu Vinnetou, píseň Život je jen náhoda, Holubí dům nebo klasická
lidovka Eště som sa něoženil a další.
Jeden z členů cimbálovky - houslista Pavel Brunclík, se před začátkem koncertu neubránil vzpomínkám na
doby, kdy v našem kostele na kůru vedle varhan několikrát hrál o Vánocích na půlnoční mši, ještě za dob
P.Oldřicha Vinklárka. Rád na tyto časy zavzpomínal, a i nyní si v našem krásném kostele moc rád zahrál.
Hodinový koncert byl zakončen velkým aplausem, a také pozváním pana starosty na další dva dny plné
zajímavého programu oslav.
Marie Poláchová

Žehnání obecního praporu a památníku
V neděli 8.7. dopoledne byla v našem kostele slavnostní mše svatá obětována za živé a zemřelé občany Obce
Bratřejov, kterou sloužil P. Josef Rosenberg. V zaplněném kostele za účasti bratřejovských občanů i rodáků
nebylo možné přehlédnout hasiče a myslivce ve slavnostních stejnokrojích, kteří ještě více zvýraznili
důstojnost tohoto okamžiku. Na úvod promluvil pan starosta a poté byl v průběhu mše P. Josefem požehnán
nový obecní prapor.
Protože tato mše byla
poslední, kterou u nás P.
Josef Rosenberg sloužil,
poděkovala mu na závěr za
všechny varhanice. Takové
loučení se všemi poctami,
dokonce s prapory :-) si jistě
otec Josef zasloužil, vždyť za
pouhé
dva
roky
jeho
působení
u
nás
bylo
provedeno
několik
významných
oprav
na
zvelebení kostela. Budeme na
něj rádi vzpomínat, neboť mnohé z nás dokázal oslovit svým pozitivním přístupem a otevřeností-bez rozdílu
věku či vyznání.
Po mši se z kostela vydal dlouhý průvod v čele s hasiči, kteří nesli obecní a hasičský prapor, k památníku
padlých I.světové války. Památník, který byl původně v zahradě domu čp. 133, našel své nové místo na
prostranství u Tkadleců. Po krátkém obřadu před opraveným křížem ho P. Josef požehnal. Starosta pak
pozval všechny na závěrečný program oslav v neděli odpoledne.

Farní táborák na ukončení prázdnin a dovolených
V průběhu prázdnin jsme v kostele mohli přivítat nového faráře P.Víta Hlavicu,
rodáka z Vysokého Pole. Abychom se rozloučili s prázdninami a zároveň seznámili
s novým farářem, uskutečnil se v neděli 2.9. na dvoře fary táborák. Přišly na něj nejen
rodiny s malými či většími dětmi,
ale také mládež a dospělí různého
věku. Takováto setkání jsou velmi
příjemná, neboť ti mladší získají
„životní moudra“ od těch dříve
narozených a ti starší zas s dětmi omládnou :-)
Táborák byl jak se patří, se špekáčky i s kytarou a
zpěvem. Nedělního odpoledne jsme si společně hezky
užili.
Marie Poláchová

Prázdninový pobyt na faře – na skok do Bradavic
Již tradičně proběhl na konci prázdnin pobyt dětí na faře v
Bratřejově. Po loňské zkušenosti se osvědčilo, aby na faru
byly pozvány děti jak na denní program bez spaní, tak i
odvážlivci, kteří zvládli celý týden být mimo domov. Po
dobu pobytu vařily v kuchyni obětavé maminky z klubíku,
které nám připravily vynikající obědy, napekly buchty na
svačinu a pomohly s úklidem kuchyně. 
Celým táborem nás provázel Harry Potter. Děti různých
věkových kategorií od 5 do 15 let byly rozděleny pomocí kouzelného klobouku do 4 družstev podle 4 kolejí,
byly to Nebelvír, Zmijozel, Mrzimor a Havraspár. Pomyslnou cestou vlakem z nástupiště 9 a ¾ odjeli do
školy čar a kouzel tedy do Bradavic.
V Bradavické škole se táborníci naučili létat na košťatech vyrobených z kartonů, kouzlit hůlkami
vyrobenými z alobalu, rozluštili zašifrovaný název lektvarů, hledali kámen mudrců a vyzkoušeli pohyblivé
schodiště. Děti také bojovaly s pomyslným drakem, osvobozovaly své kamarády pomocí papírových koulí ze
zajetí jezerních lidí a musely projít bludištěm. Na závěr celého táboru dostaly děti diplom o absolvování
Bradavické školy čar a kouzel.
Sucho a horko se podepsalo na celém táboře. Takové vedro jsme ještě nikdy nezažili. Tolik vypitých šťáv a
tolik vodních bitev na žádném táboře nepamatujeme, o to víc jsme si to užili. Pitný režim jsme dodržovali do
puntíku a každé odpoledne jsme hráli vodní hry a bitvy.
Ing. Marie Ponížilová

Cestování vláčkem do Bradavic

A jedna z vodních her - posílání kelímků

Komunitní centrum – Vizovice
V neděli 12.8.2018 požehnal olomoucký arcibiskup Jan Graubner nové komunitní centrum ve Vizovicích,
které se nachází v prostorách farního dvora vedle kostela. Především díky otci Josefu Rosenbergovi, který
dokázal zrealizovat zbudování tohoto díla za poměrně krátkou dobu působení u nás a ve Vizovicích, vyrostlo
na místě zchátralých hospodářských budov zcela nové moderní zařízení, které bude sloužit sociálním a
společenským účelům.
V komunitním centru budou bezplatně poskytovány tyto sociální služby:
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, kterou bude realizovat Azylový dům pro ženy a matky s
dětmi
o.p.s.,
podporuje
rodiny
v
jejich
úsilí
zlepšit
nepříznivou
životní
situaci
a vytvořit tak bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí.
Odborné sociální poradenství, realizované Charitou Zlín, bude poskytováno každé třetí úterý v měsíci od
9:00 do 13:00. Snahou služby je uživatele motivovat k aktivnímu řešení krizové situace, nikoliv za uživatele
situaci řešit. Prioritou je myšlenka, že lidé mající problémy na ně nejsou sami.
Dále bude v komunitním centru k dispozici sociální pracovník 2 hodiny jedenkrát za měsíc, který poradí,
jak a kde žádat o sociální dávky, s řešením dluhů a exekucí, s úpravou či vymáháním výživného nebo na
koho se obrátit při řešení nepříznivých životních situací.

A proč vlastně píšeme do Občasníku o komunitním centru, které
je ve Vizovicích? Protože služby tohoto centra můžeme využívat i
my – občané Bratřejova. Pokud budete chtít vědět více o některé
konkrétní sociální službě, můžete se informovat u ing. Marie
Ponížilové, která je administrátorem projektu sociálních služeb.

Z jednání zastupitelstva
zastupitelstva obce

Na posledním 46. zastupitelstvu obce Bratřejov
v tomto čtyřletém funkčním období zastupitelstvo
SCHVÁLILO
- smlouvu o zřízení věcné řemene s firmoou E.On
Distribuce, a.s. na uložení přípojky nízkého napětí
k novostavbě rodinného domu
- vypsání výběrového řízení na akci ,,Územní
rozhodnutí, PD, inženýrská činnost odkanalizování
obce Bratřejov, příkazní smlouvu na veřejnou
zakázku odkanalizování obce Bratřejov a hodnotící
komisi.
- vypsání výběrového řízení na akci ,,Územní
rozhodnutí, PD, inženýrská činnost chodníky pro
obec
Bratřejov,
příkazní
smlouvu
na
veřejnou zakázku Chodníky pro obec Bratřejov a
hodnotící komisi
- firmu AGROS s.r.o k realizaci akce výsadba
stromu obce Bratřejov
- finanční příspěvek ŘKF Bratřejov na úhradu
provozních nákladů
- nepeněžitý vklad do základního kapitálu
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.,
sestávající
z vodohospodářského
majetku
specifikovaného ve znalecké posudku č. 31/2018
pracovaném soudním znalcem Ing. Pavlem
Tydlačkou, který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.
Nepeněžitý vklad je oceněn uvedeným znaleckým
posudkem na částku ve výši 51 752 000,- Kč. Za
nepeněžitý vklad se Sdružení obcí Syrákov vydá 51
752 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace
Vsetín, a.s. Jmenovitá hodnota každé akcie bude
1 000,- Kč."
- smlouvu o upsání akcií č.VaK/116/2018 dle ust. §
479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích a družstvech (zákon o obchodních
korporacích) mezi Sdružením obcí Syrákov a
společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., a
to ve znění jak je přiloženo v příloze č. 2 tohoto
usnesení.
- prohlášení o vnesení nemovité věci jako
nepeněžitého vkladu do základního kapitálu
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., dle
§ 19 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a

to ve znění jak je přiloženo v příloze č. 3 tohoto
usnesení.
- plán mimořádné inventarizace a inventarizační
komisi
- rozpočtové opatření č 3/2018
- podání žádosti o dotace na realizaci akce
klimatizace prostor v sále a klubovně kulturního
domu Bratřejov
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s firmou E.On distribuce a.s. k uložení
přípojky k novostavbě rodinného domu
- geometrický plán č.631-32/2018 a smlouvu o
prodeji části obecního pozemku p.č.52/6 o výměře
44m2 za cenu 35 Kč/m2 což činí 1540Kč
VZALO NA VĚDOMÍ
- zprávu kontrolního a finančního výboru
ZVEŘEJNILO ZÁMĚR
- prodeje části obecních pozemků p.č.. 2599/6 o
výměře 11m2, část p.č. 2612/8 o výměře 23m2,
část p.č.147/1 o výměře 28m2, část p.č. 2549/1 o
výměře 31m2, část p.č. 2612/3 o výměře 7m2, část
p.č.100/1 o výměře 201 m2,
část p.č. 100/2 o výměře 18m2 , část p.č.116/1 o
výměře 189m2, část p.č.2550/2 o výměře 22m2,
část p.č.94/1 o výměře 19m2, část p.č.2543 o
výměře 2m2. v korytě Bratřejovského potoka
z důvodu majetkoprávního vyrovnání s Lesy ČR
- prodeje obecního pozemku p.č. 2525/1 ve výměře
63 m2 ostatní plocha - ost.komunikace, který leží
v zahradě u č.p. 123 v části Bratřejov Chrámečné
REVOKOVALO
usnesení č.481/2/45/18 ze dne27.06.2018
Zastupitelstvo obce Bratřejov PROJEDNALO dle
§ 6 odst. 5 písm. e) zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon) Zprávu o
uplatňování
Územního
plánu
Bratřejov
v uplynulém období 2014 – 2018 včetně pokynů
pro zpracování návrhu změny Územního plánu
Bratřejov

Hospodaření v obecním lese
Zpráva o hospodaření v lesích Obce Bratřejov za rok 2017
Výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa ve vlastnictví Obce Bratřejov k 31.12.2017 činí 55,07 ha.
Výměra zůstala v roce 2017 beze změn.
Lesní hospodářský plán (LHP), který se vytváří na deset let, určuje maximální výši těžeb na majetku Obce
Bratřejov v množství 8.300 m³ za toto desetileté období. Rok 2017 byl desátým rokem běhu tohoto
desetiletého plánu a na jeho konci bylo vytěženo pouze 52,44 % z celkového množství přípustných těžeb,
tedy 4.352 m³.
V průběhu roku 2017 došlo k vypracování nového LHP firmou Lesotax s.r.o., návrh nového LHP byl předán
orgánům státní správy ke schválení. Legislativní proces schvalování nového LHP by měl být ukončen do
poloviny roku 2018.
Těžební činnost v roce 2017 byla stejně jako v předcházejícím roce provedena jen s ohledem na zpracování
nahodilých těžeb a na pokrytí nákladů na pěstební činnost a režijní náklady. Celkem bylo vytěženo 105 m³
dříví. Práce v těžební činnosti byly provedeny dodavatelsky.
Inventurní stav zásob dříví k 31.12.2017 představoval 8,23 m³ na lokalitě „pařez“, 29,77 m³ na lokalitě
„vývozní místo“ a 9,45 m³ na lokalitě „odvozní místo“.
Prodej dříví si obec organizovala a realizovala sama.
Pěstební činnost byla v roce 2017 byla provedena dodavatelsky. Zaměstnanci obce se podíleli na péči o
čistotu lesa.
Majetek nebyl v roce 2017 postižen žádnou výraznou kalamitou. Objevila se drobná kůrovcová kola, která
byla neprodleně zpracována, početní stav lýkožroutů však nedosáhl objemu 1m³ kůrovcového dříví na 5 ha
smrkových porostů a podle vyhlášky 101/1996 Sb. se hodnotí jako základní stav.
Obec v roce 2017 čerpala finanční prostředky z fondů Zlínského kraje na nákup prostředků na hubení a
monitoring lýkožroutů, což představoval nákup lapačů a feromonových návnad.
Libor Mořkovský, OLH
Obec Bratřejov 2014-2018

Čtyři roky utekly jak voda a máme před sebou opět komunální volby.

Rád bych, poděkoval všem, jak zastupitelům, tak občanům naší obce za pomoc a soudržnost při všech
akcích, které v obci proběhly. Je třeba se dívat dopředu, ale i malé ohlédnutí za sebe je prospěšné.
V roce 2014 jsme navázali na práci minulého pana starosty Antonína Tomšů, vypsali jsme výběrové řízení
na opravy mostů po povodních ze srpna 2014. Začal se vydávat nový obecní kalendář.
Rok 2015 - opravily se dva mosty a to ke kostelu a k domu rodiny Polčáků, vybudovaly se mantinely na
asfaltovém hřišti za kulturním domem, realizovala se výstavba cesty na horním koncí Bratřejov Chrámečné,
poprvé se konal adventní jarmark, nechaly se vypracovat projekty na cyklostezku po Baťově dráze, opěrnou
zeď za šatnami TJ, kanalizaci v ulici k farmě a na parkoviště u školy. Pořídily se nové webové stránky jak
pro obec, tak pro školu, nový pasport veřejného osvětlení. Začaly se konat tvůrčí dílny a výstavy v předsálí
kulturního domu.
Rok 2016 - vybudovalo se nové dětské hřiště ve školní zahradě, proběhla I.etapa rekonstrukce sálu
kulturního domu a zakoupily se nové stoly a židle do sálu a klubovny, zakoupily se nové prodejní stánky,
proběhla celková oprava hasičské tatry 148, proběhly úpravy dětského hřiště na Chrámečném, celkové
vyčištění nádrže zvané žabák, postavil se nový bufet na fotbalovém hřišti tzv. krkovička, zakoupily se dvě
buňky k multifunkčnímu hřišti, realizovalo se rozšíření veřejného osvětlení k Čížům a k Liškům, osvětlil se
kostel sv.Cyrila a Metoděje a opravily se cesty u vodojemu a u Vymětalů na Chrámečném, byly vybudovány
nové zastávky na Chrámečném a byl založen klub důchodců.
Rok 2017 - opravily se další dva mosty a to u Kalendů k fotbalovému hřišti a u Imrýšků, umístily se tři místa
pasivního odpočinku – u akátu , u lomu a vedle cesty na střelnici, realizovalo se nové parkoviště u základní
školy, vystavila se nová pumtreková cyklo dráha, vybudovala se kanalizace v ulici k farmě, umístily se tři
obecní tabule u silnice I/49(tzv. vítací), zabudovaly se plakátovací tabule, vymalovala se ubytovna na
kulturním domě, proběhly oslavy výročí SDH a školy.

Rok 2018 – proběhla oprava mostu u Kalendů, oprava pomníku padlých I.světové války, následuje oprava
komunikace k farmě, byla zahájena akce „protipovodňový systém v obci“ (nové hlásiče hladiny vody a
rozhlas), budují se kolumbária na obou hřbitovech, byly vysazeny obecní trnkové sady a keře v centru obce
v rámci náhradní výsadby za obchvat Lhotsk, probíhá rekonstrukce knihovny v budově OÚ, jsou připraveny
projektové dokumentace na novou učebnu z půdy ZŠ na vybudování sociálních bytů na šatnách TJ,
rekonstrukci kulturního domu a na nové byty nad kulturním domem, projekt na novou hasičskou zbrojnici,
byly podány žádosti o dotace na lesní traktor a klimatizaci do sálu kulturního domu, konaly se oslavy 550
výročí obce.
Asi největším plánem do budoucna je odkanalizování celé obce, nové chodníky a pokud bude možnost a
zájem, tak vybudování vodovodu na Chrámečném, kde je provedena studie napojení na obecní vodovod
Lhotsko.
Ještě jedenkrát chci poděkovat, všem občanům za vše co pro obec udělali a udělají. Nebude jednoduché
realizovat tak velké akce, které jsou naplánovány, vše je však na domluvě a rozumném uvážení. Bez pomoci
Vás všech to nepůjde, a věřte, děláme to hlavně pro nás a naše budoucí pokolení.
Richard Zicha, starosta
Volby do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce Bratřejov se konají v pátek 5.října od 14:00hod. do
22:00hodin a v sobotu 6.října od 8.00hod. do 14:00hodin v klubovně kulturního
domu Bratřejov čp.22.
V naší obci je zaregistrováno 5 kandidátních listin. Do zastupitelstva obce
Bratřejov se volí 9 členů.
Zveme všechny občany k účasti ve volbách.
Sběr starého železa
V týdnu od 1.10. do 5.10.2018 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.
Recyklujte s našimi hasiči
Tak jak tomu bylo na jaře, budou zase naši hasiči svážet z celé obce elektro zařízení.
Svoz se uskuteční od 8.10 do 12.10.2018 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 13.10.2018 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.
Zicha Richard, starosta obce

Tvůrčí dílny opět v akci
Dalším tématem tvůrčích dílen, které se uskuteční v pátek 12.10.2018 od 16.00hod
na klubovně kulturního domu bude podzimní výzdoba pro zahrádky či obydlí. Poslední tvůrčí dílny v tomto
roce - výroba adventních věnců - jsou naplánovány na 23.11. od 16ti hodin na kulturním domě, tedy den
před jarmarkem, abychom mohli Vaše nádherné výtvory ukázat během jarmarku.
Kultura v obci

Setkání důchodců
Jako každoročně tak i letos Vás zveme na setkání důchodců, které se uskuteční 13.10 2015 v kulturním
domě Bratřejov. Mimo jiné se představí děti mateřské školy Bratřejov, vystoupí nadaní mladí umělci z
Bratřejova a k tanci i zpěvu zahraje skupina. Malé občerstvení a samozřejmě něco k pití bude zajištěno.
I přes osobní pozvání, si Vás dovoluji za kulturní komisi pozvat ještě touto formou.
Beseda s majitelem autoškoly
Všichni občané jsou zváni na přednášku pana Vrly, který nás přijede ve čtvrtek 18.10.2018 od 16.30hod
v sále KD informovat o starých i nových předpisech jak se chovat na komunikacích u nás i v zahraničí.
Divadlo 30.11.
Po velmi vydařeném představení,,Totálně Šťastní“ k nám v listopadu opět zavítá divadelní spolek Meteora
ze Vsetína. Představí se s divadelní komedií z vězeňského prostředí ,,MÝDLO“. Všechny srdečně zveme
30. listopadu do sálu KD.
III. Adventní jarmark a rozsvěcování vánočního stromu s betlémem
Ještě je léto, ale čas letí velmi rychle a my se už připravujeme na podzim a zimu. Vždyť zanedlouho máme
advent. Dne 24.11. jej 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 novým vánočním stromem a tím ho doufám
poprosí o rozsvícení. Bude opět připravený grog, punč, čerstvé řízky a cérky napečou štrůdly a vdolky.
Srdečně Vás zvou hasiči , fotbalisti, pohostinství KD a obec Bratřejov. Přijďte nasát vánoční atmosféru.
Mikulášská besídka V letošním roce přivítáme čerty s Mikulášem 7.12. v 17hod. 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 – 16.12.2017 v 17hodin, v kostele sv.Cyrila a Metoděje, se opět uskuteční vánoční
koncert. V letošním roce jsme pozvali děti ZŠ Bratřejov, ženský pěvecký sbor Divinum Wallachian Choir,
solistky sboru Bohuslava Martinů ze Zlína – Duo Agitáto a náš Chrámový sbor pod vedením Marušky
Poláchové.
Vánoční turnaj ve stolním tenise – 23.12.2017, jako každým rokem poslední sportovní akcí roku je turnaj
ve stolním tenise. Každoročně je kvalitně obsazen a věřím, že to letos nebude jinak. Proto Vás všechny
zveme do sálu kulturního domu. V dopoledních hodinách budou hrát naši nejmenší a po obědě se rozpoutají
boje v dorosteneckých a dospěláckých kategoriích.

Co nového ve škole?
3. září jsme zahájili školní rok 2018/2019 v počtu 23 žáků. Po
dlouhé době nebudeme mít 5.ročník. Máme tedy spojení 1. a 2 ročníku do jedné třídy (9 žáků) a 3. a 4.
ročníku do druhé třídy (14 žáků). Děti se po prázdninách vrátily odpočaté a plné sil, proto věříme, že se jim
bude v novém školním roce dařit.
V rámci mimoškolní činnosti byly dětem nabídnuty ve spolupráci s DDM Zvonek ve Vizovicích tyto
kroužky: rukodělný, počítačový a přírodovědný kroužek. Kroužky na škole jsou již tradicí a slouží
k účelnému využití volného času dětí.
Základní škola a Mateřská škola

Letos jsme se opět zapojili do celorepublikové soutěže RECYKLOHRANÍ. Vedeme žáky k poznávání
rozmanitosti přírody a životního prostředí, propojujeme informace s osobní zkušeností, zapojujeme žáky do
řešení problémů souvisejících s životním prostředím a trvale udržitelným rozvojem vesnice – úklid obce,
čištění studánek a potoka. Spolupracujeme s ekologickými institucemi, připomínáme významné světové dny
týkající se životního prostředí. Vedeme žáky k odmítání lhostejných nebo negativních projevů k životnímu
prostředí.
Mgr. J. Králová, řed.školy
„Měla babka trnku, trnku, trnku, vařila ju v hrnku v hrnečku…„
Tuto písničku jsme si mohli letos v září konečně zazpívat. Po několika letech se urodily! Po valašsku - trnky!
A tak jsme si je užívali celý týden. Každý den jsme ochutnali nějakou dobrotu z trnek. Začali jsme těmi
utrženými ze stromu, pak to byly trnkové kule, sušené švestky, pečená povidla a kompot. Jídla jsme
hodnotili smajlíky. Nejvíc jich nasbíraly trnkové kule, které nám uvařila paní kuchařka.
Na vycházce jsme ochutnali – ten kdo chtěl – i trnky plané.
Paní učitelka nás sice varovala, že se budeme “škňúřit“, ale chtěli jsme to zkusit. No měla pravdu!
A ještě vám řekneme, jak jsme paní učitelku rozesmáli. Když se nás ptala, co se dá s těmi trnkami dělat, tak
jeden kamarád povídá,“ že sa dávajú do bečky s kvasem“. A na další otázku – proč se to dělá, odpověděl –
„no aby z toho byly štamprlky“.
Tož tak to je, aj my malí už víme …
Krásné babí léto vám přejí děti a paní učitelky ze školky.

Klub důchodců

Zdravím všechny, nejen důchodce naší obce.

Tak odložte kyblíky - ty trnky chvilku počkají, máme tu opět nové vydání obecního občasníku a to si přece
nemůžeme nechat ujít.
Co se dělo a bude dít nás všechny jistě zajímá a velká většina z nás se obecních akcí a aktivit zúčastňuje.
Za náš Klub důchodců můžu jen připomenout. V červenci naše děvčata v hojném počtu napekly vdolečky a
vdolky na krásné oslavy výročí 550 let od první písemné zmínky o našem Bratřejově. Obrovské poděkování
Obecnímu úřadu a všem, kteří při přípravách pomáhali. Oslavy se opravdu vydařily a byly prostě krásné!!!
Jinak měl Klub přes prázdniny "prázdniny". Opět o nás bylo slyšet a vidět v sobotu 1.září. Uspořádali jsme
pro děti POHÁDKOVÝ LES.

Akce se vydařila, i když počasí si s námi hrálo. Zúčastnilo se 54dětí - převážně s rodiči. Díky Vám všem, že
i přes deštivé počasí jste se svými dětmi přišli. Začínalo se v altánku u Kulturního domu, tam děti dostaly
startovací kartičky. No a pak už následovala pohodová procházka plná pohádkových postaviček, úkolů a
malých sladkých odměn. Trasa dále pokračovala ke kostelu přes farský hájek, louky a chodníček ke hřišti
kde akce končila. Celkem děti plnily deset úkolů u 22 pohádkových postav.
Já bych chtěla moc poděkovat všem, kteří mě pomohli akci připravit. Nebudu je všechny jmenovat, byl by to
dlouhý seznam - fotky z akce si můžete prohlédnout na nástěnce před obchodem. Toto je nejnáročnější akce
na počet pořádajících a musím říct, že jsem nikoho nemusela přemlouvat a všichni obětovali svůj volný čas,
aby se ostatní mohli pobavit. Moc děkuji Věrce Štalmachové z OÚ, protože nám ochotně pomáhala s
"papírovou" prací, chlapi z obce upravili trasu, obec přispěla na párky v rohlíku pro děti. No a ještě nesmím
zapomenout na cérky z bufetu a ogary co udili a pouštěli hudbu. Prostě všichni byli super. A jestli vás zajímá
kde se nám podařilo sehnat ty krásné kostýmy - tak ty nám z větší části zapůjčili z OÚ v Prlově. Někteří byli
aktivní a kostým si sami připravili. Díky všem.
Další akcí byl zájezd v sobotu 8.9. do Uherského Hradiště na Slavnosti vína a otevřených památek. Myslím,
že se všichni pobavili a každý si tam našel to své. Počasí nám vyšlo tak co si víc přát.
Na sobotu 29.9. připravujeme již třetího BOBŘÍKA ODVAHY. Začátek bude v 19.30 hodin na fotbalovém
hřišti a samozřejmě se na vás děti už teď moc těšíme. No a abyste se moc nebáli, tak si můžete s sebou vzít
mamky, taťky, babičky či dědečky. Občerstvení bude připraveno. Určitě všichni prijďte !!
Samozřejmě opět také začaly schůzky Klubu důchodců konané pravidelně každé první úterý v měsíci,
vždy od 18 hodin na klubovně Kulturního domu. Všichni jste vítáni !
A ještě se vrátím k minulému vydání občasníku. Moji milí senioři z Bratřejova mě tam děkují za práci nejen
pro ně. Musím se přiznat, že jsem netušila, že se něco takového na mě chystá, ale moc mě to potěšilo a i slza
mi ukápla.
Víte, největší odměnou pro mě je, že se bavíte a akce navštěvujete. Jen bych si přála, aby vás chodilo stále
více a byli jste spokojeni. Mrzí mě, že se s vámi neuvidím v sobotu 13.října na setkání seniorů, které pro
vás pořádá obecní úřad. Bohužel budu na dovolené, ale určitě si udělejte čas a přijďte se pobavit.
Všechny vás moc zdravím, užijte si krásný podzim. A nezapomeňte na volby. Asi budete překvapeni. Letos
poprvé budete mít mezi svými volebními lístky – novinku - novou stranu - Důchodci pro Bratřejov. Tak to
jsme my. My důchodci z Bratřejova, kteří chtějí v obci pomáhat.
Za Klub důchodců - Jana Adamusová.
Sezona je uprostřed a náš jediný tým reprezentující obec je s nelichotivou bilancí tři
výhry a čtyři prohry ve středu tabulky OS III.třídy. Musí nás mrzet hlavně domácí
prohry a to c Velkým Ořechovem a Hvozdnou 1:5, Je to zapříčiněno hlavně malým kádrem, kdy jsme od
začátku sezony nehráli ve stejném složení. Pár kluků je zraněno, někteří byli ještě na dovolených a někdo
v zaměstnání. Musíme zapracovat na doplnění kádru z okolí. Vždyť to co nás drželo a to naši vlastní
odchovanci, je v kritickém stavu, momentálně hrají fotbal dva žáci!!!!!! Věřme, že se vše zlepší, přispět
k tomu můžou už děti mladší přípravky, kterých chodí nejmíň patnáct na tréninky pod vedením Richarda
Zichy st.. Apeluji na rodiče, bývalé i nynější fotbalisty, aby děti ke sportu vedli a sami byli nápomocní při
jejich trénincích. Věřte, že se Vám to vrátí, v tomto věku nejde o fotbal, ale o pohybové nadání celkově. Děti
se učí jak sportovat, tak zapojení do kolektivu, zodpovědnosti a sebeovládání.
TJ Sokol

Tréninky jsou v úterý a čtvrtek od 17.30 hod na fotbalovém hřišti. O změně tréninků a odjezdů do
tělocvičny, kterou budeme navštěvovat dle počasí, asi od listopadu, bude informovat trenér vždy po
tréninkové jednotce. A zde předkládám tabulku mužských zápasů, které nás čekají
Rokytnice - Bratřejov
Bratřejov - Biskupice
Petrůvka - Bratřejov
Bratřejov - Štítná n/Vl. B
Rudimov - Bratřejov
Bratřejov - Bohuslavice n/Vl.

NE 30.9.2018 15:30
NE 7.10.2018 15:00
NE 14.10.2018 15:00
SO 20.10.2018 14:00
NE 28.10.2018 14:30
NE 4.11.2018 14:30

Správné řešení tajenky můžete odevzdat do 31.10.2018 v kanceláři Obce. Ze správných řešení budou vylosováni a odměněni 3 výherci.

MAS Vizovicko a Slušovicko

Komunitní plánování sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku

Je za námi první půlrok realizace projektu Podpora procesu komunitního
plánování sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku, který je financován z OP Zaměstnanost. Tento
projekt realizuje MAS Vizovicko a Slušovicko a město Vizovice je jeho partnerem.
V prvních měsících realizace projektu byly zpracovány 3 dokumenty, které stanovují principy procesu
komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Vizovice. Jedná se o Základní listinu KPSS
(vymezuje pravidla, kterými se proces KPSS na daném území bude řídit), jednací řád pracovních skupin a
jednací řád řídící skupiny (stanovují pravidla, kterými se PS a ŘS budou řídit).

Účastníci projektu, dle jejich zájmu, byli nanominování do řídící skupiny a pracovních skupin. Řídící
skupina byla stanovena na počátku realizace projektu, a to na principu triády, bude zde zastoupená skupina
uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. Pracovní skupiny byly rozděleny na seniory a
zdravotně postižené, rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Proběhla první část revize platného komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ORP Vizovice. Tuto revizi
provedly pracovní skupiny a řídící skupina. Dosavadní komunitní plán byl podroben zkoumání v rámci
jednání jednotlivých pracovních skupin; došlo ke zmapování, kolik z plánovaných aktivit bylo uskutečněno.
Každá pracovní skupina vypracovala pracovní verzi vyhodnocení komunitního plánu pro svou cílovou
skupinu. Tyto pracovní verze byly představeny řídící skupině, která provedla připomínkování a doplnění.
Uskutečnilo se také veřejné setkání a 1 vzdělávací seminář. První veřejné setkání se uskutečnilo dne
28.2.2018 v Kavárně kulturního domu ve Vizovicích. Cílem prvního setkání bylo seznámit širokou veřejnost
se záměrem projektu, ale také s významem a smyslem komunitního plánování. Účastníci setkání také
hlasovali o nejlepší Logo komunitního plánování sociálních služeb. Do výtvarné soutěže se zapojili žáci ze
ZŠ Veselá a ZŠ Všemina. Nejlepší logo bylo oceněno poukazem do multikina GOLDEN
APPLE CINEMA ve Zlíně. Výherkyně byly 2, protože na vítězném logu pracovaly
společně. Logo KPSS:
Dne 7.6.2018 se uskutečnil první vzdělávací seminář. Tématem semináře byly Principy a
cíle komunitního plánování. Pro účastníky semináře byla připravena detailní prezentace a studijní opora.
Absolventi obdrželi osvědčení o absolvování semináře.
V následujících měsících nás čeká dokončení revize stávajícího komunitního plánu a analýza sociální situace
v ORP Vizovice. Více informací naleznete na stránkách http://www.masvas.cz/komunitni-planovanisocialnich-sluzeb/.
Naše škola – naše radost II
Dne 1.5. 2018 zahájila MAS Vizovicko a Slušovicko realizaci projektu MAP II (místní akční plán) s názvem
Naše škola – naše radost II, který bude navazovat na projekt MAP I, bude financován z OP Výzkum, vývoj a
vzdělávání. MAP II se má stát produktem spolupráce partnerů v území na Vizovicku a Slušovicku, který
stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní
potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Hlavním
přínosem tohoto projektu bude budování a rozvoj systému komunikace mezi zapojenými aktéry, kteří
ovlivňují vzdělávání na území Vizovicka a Slušovicka.
Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území Vizovicka a Slušovicka a podpořit
intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a
základních školách (i uměleckých) tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve
vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné plánování,
vzdělávání a plánování partnerských aktivit po následné společné řešení místně specifických problémů a
potřeb vyhodnocování přínosů spolupráce.
Důraz bude při realizaci projektu kladen na podporu pedagogických pracovníků, vč. vedoucích
pedagogických pracovníků, a to především formou vzdělávání, síťování se zkušenými kolegy a podporou
spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center, např. knihoven, mimoškolních vzdělávacích center a
neziskovými organizacemi, a to v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků ohrožených
školním neúspěchem. Dílčími cíly projektu budou: systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím
začleňování dlouhodobého místního plánování, orientace na inkluzivní vzdělávání, zvyšování čtenářské a
matematické (pre)gramotnosti, posilování vztahu k přírodě podporou polytechnického vzdělávání, zavádění
řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a na území Vizovicka a Slušovicka a zlepšení
spolupráce s veřejností a rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních
mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.
Ing. Marie Ponížilová, MAS Vizovicko a Slušovicko

Marketing cestovního ruchu - Vidiek bez hraníc
Ve dnech 28. – 29. 6. 2018 se konala exkurze v rámci projektu Vidiek bez hraníc (kód projektu:
304031D043), kterou organizovala MAS Vršatec. Šlo už o třetí vzdělávací akci v pořadí, tentokrát
zaměřenou na marketing cestovního ruchu. Této vzdělávací akce se zúčastnilo 80 zástupců ze 4 místních
akčních skupin z Česka i Slovenska, a to MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., MAS Moravský kras z.s.,
Miestna akčná skupina Vršatec a OZ Kopaničiarsky región – MAS.
Na úvod jsme se setkali v obci Vršatecké Podhradí v hotelu Vršatec, kde se účastníci ubytovali. Manažerka
MAS Vršatec Martina Kenderová všechny přivítala a stručně je seznámila s projektem, v rámci kterého se
vzdělávací aktivita koná. Následně předala slovo paní Elexové, která vystoupila jako první s přednáškou
s názvem: Marketing cestovného ruchu – marketingový mix, tvorba produktu v cestovnom ruchu. Přednáška
zúčastněné uvedla do problematiky marketingu v cestovním ruchu a též informovala o tom, jak by se měl
marketing v cestovním ruchu aplikovat. Kde začít a jak postupovat, aby se lokalita stala pro návštěvníky
atraktivní a jak vůbec návštěvníka do území přilákat. Účastníkům bylo ukázáno a představeno více ukázek
kvalitního marketingu na Slovensku. Následovala přednáška od pan Szabó na téma: Krajina príbehov :
tematický rozvojový program turizmu v regióne s využitím potenciálu tradovaných a skutočných historických
príbehov. Svým netradičním, inovativním způsobem propagace území zaujal účastníky a pro lepší
obeznámení se s jeho prací uspořádal i menší soutěž o jeho knihy. Marketing území postavil na zajímavých
příbězích sepsaných v knihách, na námět kterých se realizovalo už více setkání, které do regiónu přilákali
návštěvníky z různých koutů Slovenska. Můžeme vzpomenout Paseřácký běh, založený na pravdivém
příběhu z času pašování zboží přes hranice. Po této přednášce následoval oběd.
Po obědě vystoupil pan Végh s přednáškou: Moderné produkty cestovného ruchu, který v rámci svého
portfolia disponuje různými aplikacemi, které umožňují turistovi virtuálně si prohlédnout například i kostel
v Levoči, pokud právě není tato sakrální památka otevřená a přístupná návštěvníkům Levoče. Tímto
způsobem digitalizoval i jiné turisticky atraktivní místa a objekty. Vytvořil také aplikace, které hravou a
naučnou formou mohou turistu obohatit o nové informace. Výhodou je, že aplikace fungují i
offline.Z přednáškového bloku jsme se vydali do terénu, kde bylo návštěvníkům jako první ukázáno letiště
v obci Slavnica. Zde nás přivítal představitel obce pan Milan Tichý. Následovala prohlídka sbírky letadel,
kde se nachází několik zajímavých kousků a též si mohli návštěvníci prohlédnout i hangár letiště Slavnica.
Menší zastávkou byla prohlídka románského kostelíka Pominovec, kde nás přivítal starosta obce pan Pavel
Tichý a zpřístupnil prostory kostela. Odtud jsme se přesunuli do kaštela v Bohnicích. I zde nás přivítal
starosta Petr Hajdúch. Dozvěděli jsme se, že kaštel je označení pro venkovské sídlo střední a
vyšší šlechty na Slovensku a v některých dalších zemích. Zatím, co první skupina ochutnávala dobovou
kuchyň a dívala se na různé historické tance, které předváděla historická skupina Wagus, druhá skupina
absolvovala prohlídku Muzea regionu Bílé Karpaty, která v kašteli sídlí. Skupiny se následně vyměnily a
společně ještě absolvovaly prohlídku kapličky a hrobky, která ke kaštelu patří. Následoval návrat do hotelu,
večeře a po ní ještě výstup ke zříceninám hradu Vršatec.
Druhý den, 29.6.2018, po snídani jsme absolvovali prohlídku kláštera ve Skalce nad Váhem. Po odborných
výkladech se návštěvníci mohli podívat do útrob jeskyně, v které se pravděpodobně zdržoval i sv. Svorad a
Benedikt, o kterých tradují různé legendy. Po prohlídce nejstaršího poutnického místa jsme navštívili
rodinou farmu Gazdovství Uhliská v Ternčínské Závadě. Celým areálem nás provedl pan Krovina, který
návštěvníkům vysvětloval, jak gazdovství funguje, na co se zaměřují, jaké jsou jejich přednosti a co plánují
do budoucna. Po prohlídce následoval oběd a ukončení vzdělávací akce. Vzdělávací akci hodnotíme jako
podmětnou a pro účastníky inspirativní. Jak z hlediska odborných přednášek, tak i z hlediska ukázek
zajímavých míst, atrakcí, památek v cestovním ruchu na území MAS Vršatec. Účastníci měli možnost
poznat základy marketingu v cestovním ruchu a nahlédnout na moderní a ne úplně běžné prostředky
propagace území. Jak bylo vzpomínané i vícekrát z úst přednášejících, je dobré nabídnout něco jiné, nebát se
být jiný. Což určitě platí i o marketingu v cestovním ruchu.
Ing. Pavel Elšík, MAS Vizovicko a Slušovicko
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