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Zdarma

Vánoce
Nejkrásnější chvíle v roce, přichází k nám na vánoce.
Nám však vánoce nepřináší žádný stres a žádné zmatky.
Upeče se cukroví, celý byt se provoní.
Nejkrásnější jsou vánoční svátky,
kdy vracejí se děti zpátky.
Každý si svá překvapení přiváží,
která pak pod stromečkem oči rozzáří.
Anička, málem nezavírá očička,
by přistihla u nás Ježíška,
stromeček hlídá celou noc,
ta má, však nad ní větší moc.
Ráno, když se procitne
u srdíčka ji hned píchne.
Stromeček svítil celou noc,
dárečků nadělil Ježíšek vskutku moc.
Po modlitbě a večeři, dárečky se rozdělí,
televize se nezapíná, koleda se zazpívá.
Potom už svátky kráčí mílovým krokem,
aby se sešly s novým rokem.
Tak zas to nějak uteklo,
srdíčko si postesklo.
Poznám vždy co mi schází,
když zas děti pryč odchází.

Ať jsou zase Vánoce!!!!

,,M.S.“

Šťastné a veselé svátky vánoční
přeje Obec Bratřejov
PF2019

Z komunálních voleb konaných 5.10. a 6.10.2018 vzešlo devítičlenné
zastupitelstvo obce Bratřejov ve složení – dle dosažených hlasů:

Zastupitelstvo
obce
Richard Zicha
Vítězslav Polčák
Marian Petrů
Petr Zahradníček
Ing. Jan Kalenda
Jana Adamusová
Lenka Polanská
Stanislav Válek
Marie Poláchová

Nezávislí
Nezávislí
Nezávislí
Nezávislí
Nestraníci
Důchodci
KSČM
KDU-ČSL
KDU-ČSL

355 hlasů
267 hlasů
221 hlasů
169 hlasů
159 hlasů
146 hlasů
140 hlasů
113 hlasů
112 hlasů.

USTANUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO OBCE Bratřejov konané 2.11.2018
Do funkce uvolněného starosty byl zvolen Richard Zicha,
neuvolněný místostarosta Stanislav Válek.
Finanční výbor - předseda Marian Petrů, členové Jana Adamusová, Marie Poláchová.
Kontrolní výbor - předseda Ing.Jan Kalenda, členové Vítězslav Polčák, Petr Zahradníček.
Kulturní komise - předseda Lenka Polanská, členové Richard Zicha, Stanislav Válek, Jana
Adamusová.

Z jednání zastupitelstva
Na prvním zasedání nově zvoleného
zastupitelstva obce Bratřejov zastupitelstvo
SCHVÁLILO
- redakční radu pro Obecní občasník
- smlouvu o zřízení věcného
břemene
s firmou Gas Net,s.r.o.
- rozšíření veřejného osvětlení u domoviny
- prodej pozemku p.č. 2525/1 ve výměře

63 m2 u č.p. 123 v části Bratřejov Chrámečné
- rozpočtové opatření č. 4/2018
prodej
částí
pozemků
v rámci
majetkoprávního vyrovnání s Lesy ČR s.p.
zasahujících do Bratřejovského potoka
- snížení nájmu provozovny Hospoda na hřišti
v období
od 1.11.2018 do 31.3.2019 na
polovinu
- příkazní smlouvu na veřejnou
zakázku
,,Projektová činnost, změna územního plánu
Bratřejov “

- pana Richarda Zichu a Ing.Jana Kalendu
jako zástupce Sdružení obcí Syrákov
- firmu TBO s.r.o Vejprnice k realizaci akce
,,Protipovodňová opatření obce Bratřejov“ za
nabídkovou cenu 1.288.591,-Kč bez DPH.
POVĚŘILO
- pana Vítězslava Polčáka, jako určeného
zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem
územního
plánu,
tj.Městským
úřadem
Vizovice, odborem stavebního úřadu
- pana Richarda Zichu, jako zástupce pro
jednání
s Mikroregionem
Vizovicko
a
Slušovicko
JMENOVALO
- pana Stanislava Válka členem školské rady
Základní školy a Mateřské školy Bratřejov a to
s účinností od 21.11.2018
VZALO NA VĚDOMÍ
- zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření
obce za období 01-09/2018
- výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ za školní
rok 2017/2018
- informaci starosty o konání Jarmarku a
rozsvěcování vánočního stromku
- návrh rozpočtu obce Bratřejov pro rok 2018
- zprávu o inventarizaci za rok 2018
Na 2. zasedání zastupitelstva obce konaném
12.12. 2018 zastupitelstvo
SCHVÁLILO
- prodej pozemku p.č.2549/38 ve výměře 63
m2 ostatní plocha - ost. komunikace, který leží
v zahradě u č.p. 15 ve středou obce
- koupi pozemku p.č.2754 ve výměře 16 m2
ostatní plocha - ost. komunikace, který leží
pod chodníkem u č.p. 60 ve středou obce
- finanční příspěvek Římskokatolické farnosti
Bratřejov na náklady spojené s opravou
střechy na faře

- podání žádosti o dotace z MMR na akci
„Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
Bratřejov škola – nová učebna“, ,,Obnova
drobných sakrálních staveb a hřbitovů Oprava pomníku padlých I. Světové války v
obci Bratřejov“ a na akci ,,Přístavba šaten a
sociálního zařízení u kulturního domu“
- smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou
E.ON Distribuce a.s. na uložení přípojky
nízkého napětí k novostavbě rodinného domu
- rozpočet obce na rok 2019 jako schodkový,
příjmy ve výši 11 628tis.Kč, výdaje ve výši
13 614tis.Kč. Schodek 1 986tis.Kč bude kryt z
přebytku minulých let
- rozpočet ZŠ a MŠ Bratřejov
- smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na
uložení podzemní komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě
- přijetí nového pracovníka - správce obecních
budov a traktoristy obce Bratřejov
- veřejnou vyhlášku obce Bratřejov č. 1/2018
o místních poplatcích
- rozpočtové opatření č. 5/2018
- firmu Ing.arch.Dita Kunetková, Zlín-Prštné
k projektové činnosti na akci ,,Změna
územního plánu obce Bratřejov“
- firmu Ing.Milan Koňař, Vsetín k projekční a
inženýrské činnosti na akci ,,Chodníky kolem
silnice I/49 v obci Bratřejov – I. etapa“
POVĚŘILO
- Ing. Jaroslava Jandeka a Richarda Zichu
k zastupování obce Bratřejov ve Spolku pro
zdravý rozvoj obcí
BERE NA VĚDOMÍ
- zprávu o kontrole Úřadu práce ČR na
poskytnuté dotace za rok 2018
- informaci starosty o vyúčtování výročí obce
- informaci starosty o konání Jarmarku a
rozsvěcování vánočního stromu a návrhu
konání vánočních - novoročních koncertů

Na obecním úřadě je možnost zakoupení reklamních předmětů
vyrobených k 550. výročí obce Bratřejov :
kniha obce Bratřejov
200 Kč
deštník s obecním znakem
240 Kč
obecní tričko (červené, zelené)
100 Kč
klíčenka kov
100 Kč
kapesní nůž se znakem
50 Kč
svítílna
40 Kč
skládací taška nákupní
35 Kč
pohlednice

Rozpočet

pro rok 2019

PŘÍJMY

Název položky
0 Daňové příjmy celkem
0 Poplatky celkem
0 Dotace
1032 Těžba dříví
2122 Sběr druhotných surovin
3392 Nájem KD, energie
3419 Tělovýchovná činnost, nájem, energie
3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby, prodej pozemků
3722 Sběr a svoz odpadů, železo
3723 EKOKOM- tříděný odpad
5512 Nájem požární zbrojnice, energie
6171 Činnost OÚ, hl.rozhlasem, nájem
6310 Příjem z úroků, divident

CELKEM PŘÍJMY

3319 Kronikář

tis.Kč
10 491
390
140
80
25
250
95
1
16
30
30
35
5
40

11628

3330 Dotace - církve
3341 Poplatky OSA + rozhlas
3349 Obecní občasník
3392 Kulturní dům
3399 Kulturní činnost
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
3419 Tělovýchovná činnost
3522 Dar Nemocnice MB Vizovice
3611 Podpora výstavby
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3636 Územní rozvoj , územní plán
3639 Komunální služby, výkup pozemků
3721 Nebezpečný odpad
3722 Komunální odpad TS
3723 Tříděný odpad
3745 Vzhled obce + veřejná zeleň
4351 Dotace - Dotek

VÝDAJE

Název položky
1019 Obč.sdružení - myslivci, včelaři
1032 Pěstební činost
1036 Služby lesního hospodáře
2212 Místní komunikace - opr. údržba
2219 Poz. komunikace , projekt chodníky
2221 Dopravní obslužnost
2310 Voda, vodovod Syrákov
2321 Fond oprav kanalizace
2322 Prevence zneč. vody
Škola - příspěvek na provoz, nová
3113 učebna
3314 Knihovna

tis.Kč
22
236
12
190
550
77
35
1500
12
2300
8

4359 Dotace - Educo
5212 Ochrana obyv.
5512 Požární ochrana
6112 Zastupitelstvo obce
6171 Činnost místní správy
6310 Úroky, poplatky - peněžní ústavy
6399 Daně
6409 Příspěvky nezisk. org., SMS, SMO

CELKEM VÝDAJE
Rozdíl, financování z přebytku ml.

3
90
8
25
1700
70
423
467
10
190
160
55
450
912
60
370
80
370
2
7
440
601
925
1231
10
6
7

13614
-1986

Změna provozovatele skupinového vodovodu
Syrákov
Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava s koncem roku 2018 přestává
být provozovatelem skupinového vodovodu Syrákov, prostřednictvím něhož jsou
zastupitelstva obce
zajišťovány dodávky pitné vody ve Vaší obci. Nově bude provozovatelem vodárenské
infrastruktury a dodavatelem pitné vody společnost Vodovody a kanalizace Vsetín. K 31.
prosinci roku 2018 tak končí platnost smluv o dodávce vody z vodovodu mezi zákazníky
v příslušných obcích a vodárenskou společností SmVaK Ostrava. Co to znamená pro odběratele?
„V průběhu ledna 2019 odběratelům předložíme vyúčtování vodného dle spotřeby pitné vody k 31.
prosinci 2018. Proto bych také chtěla všechny odběratele požádat, aby v souvislosti s tímto
vyúčtováním, mají-li navedeny trvalé platby vodného, případně platby záloh v bance ve prospěch
našich účtů, aby je ke konci roku 2018 zrušili,“ vysvětluje ekonomická ředitelka SmVaK Ostrava
Halina Studničková.
V jednotlivých obcích budou pověřenými osobami vodárenské společnosti prováděny odečty
vodoměrů - 2. a 3. ledna od devíti hodin ráno do dvou hodin odpoledne, 4. ledna od deseti hodin
ráno do půl páté odpoledne. Odběratelé budou o této skutečnosti předem informováni.
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail: marek.sibrt@smvak.cz, www.smvak.cz

Valné shromáždění Sdružení obcí Syrákov, konané dne 21. 9. 2018
schválilo vklad vodohospodářského majetku do společnosti Vodovody a
kanalizace Vsetín, a.s. formou nepeněžitého vkladu. Po zapsání zvýšení základního kapitálu do
Obchodního rejstříku KS Ostrava, bude Sdružení obcí Syrákov pátým největším vlastníkem akcií
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. se tak stane vlastníkem skupinového vodovodu
Syrákov.
Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s. jako vlastník uvedené infrastruktury bude od 1. 1.
2019 zajišťovat také provoz skupinového vodovodu Syrákov.
Skupinový vodovod Syrákov se tak stane součástí provozní celku společnosti s jednotnou cenou
vodného v celém okrese Vsetín. Cena vodného byla v roce 2018 39,70 Kč za jeden m3 vody. To je
45,66 Kč za jeden m3 včetně DPH.
Provozování skupinového vodovodu společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
a.s. (SmVak) končí dnem 31. 12. 2018.
Společnost SmVak provede v průběhu ledna závěrečné doúčtování všech odběrných míst k datu
31. 12. 2018. Odběratelé byli společností SmVak obesláni a informováni dopisem o ukončení
provozování a ukončení platnosti smluv o dodávce vody z vodovodu.
Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. v průběhu měsíce listopadu a prosince 2018
písemně obešle vlastníky odběrných míst výše uvedených obcí s výzvou k uzavření nových smluv
o dodávce vody z vodovodu. Přílohou dopisu bude přihláška k odběru vody, kterou vlastník vyplní.
Na základě přihlášky uzavřeme se zákazníkem smlouvu o dodávce pitné vody. Smlouvy se
uzavírají s vlastníkem nemovitostí.
Richard Zicha, starosta
Sdružení Syrákov

Kultura v obci
Tvůrčí dílny opět v akci
Opět vydařená akce, plný sál dětí a maminek.
Letos jsme se nachystali pořádně a nakoupili
jsme dostatek materiálu na výrobu adventních
věnců a jiných nádherných adventních děl, které
si na druhý den při jarmarku prohlédlo velké
množství návštěvníků v klubovně kulturního
domu. Poděkování patří paní Kopečné, která celé
tvůrčí dílny vedla a radou i pomocí pomohla
méně zkušeným.
Setkání důchodců
Každoroční setkání seniorů bylo 13.října v sále kulturního domu. Letos si pěkné a zajímavé
vystoupení připravila Mateřská škola, poté vystoupila cimbálová muzika s tanečníky z Vizovjánku,
Kryštof Hůšť zahrál nové skladby na bicí a k poslech u tanci hrála malá dechovka pana Ryzy
z Lidečka.

Divadlo 30.11. Asi osmdesát diváků se přišlo pořádně zasmát do kulturního domu na divadelní
představení divadla Metora ze Vsetína, které představilo divadelní vězeňskou komedii ,,MÝDLO“
Již podruhé k nám tento spolek divadelníků zavítal a opět s velkým úspěchem, popravdě mě ještě
teď bolí břicho od smíchu. Již teď jsme se domluvili, že k nám zavítají na jaře s další divadelní
hrou, na kterou se již teď těšíme.

III. Adventní jarmark a rozsvěcování vánočního stromu s betlémem
Opět se prokázalo, že zabijačkových specialit je pořád málo. V devět hodin se začalo prodávat a
v jedenáct už nebylo co nabídnout. Jsme rádi, že každoročně přibývá návštěvníků a prodejců,
hlavně z řad našich občanů. Máme v Bratřejově spoustu šikovných lidí, jenom stačí, aby se
nestyděli a své výrobky ukázali veřejnosti. Rád bych touto cestou poděkoval hlavně našim
dobrovolným hasičům a hasičkám, zastupitelům obce a jejich rodinným příslušníkům, řezníkům
Tomáši Jančíkovi a Pavlu Sochorovi a samozřejmě paní Suré za spolupráci v pohostinství. Věřím,
že se jarmark povedl a že byli všichni návštěvníci i prodejci spokojeni. V pět hodin začal program
při rozsvěcování nového vánočního stromku. Pan farář nám stromek požehnal a poté už patřil
prostor dětem ze ZŠ Bratřejov, pod vedením Marušky Pilčíkové a Jany Kubicové, které secvičily
za doprovodu pana Lišky na kytaru vánoční koledy a básně.Mladá paní Vaculková nacvičila
s juniory andělskou scénku. Malý problém způsobila aparatura, ale vše se jinak povedlo. Ještě
jednou všem účinkujícím moc děkuji.
Richard Zicha, starosta

Andělská scénka
V podzimním období začíná čas nudy. Venku je pochmurno a zima, všichni mladí jsou většinou
doma
a
s kamarády
nejsou
v kontaktu
jinak
než
přes
sociální
sítě.
Proto jsem se rozhodla vytáhnout je z každodenní rutiny a trochu je stmelit nevšední zábavou.
Napsala jsem všem nadšencům, kteří se rádi setkávají na letních pobytech na faře, zda by nechtěli
vystupovat na rozsvěcování vánočního stromu, aby tak ukázali ostatním, že se umí bavit i jinak
než jen na netu. Když se dozvěděli, co je čeká, moc se jim do toho nechtělo. Následovaly výmluvy,
že hrát divadlo neumí a zda by nestačil jen zpěv. Po několika zkouškách se jim ale můj nápad
zalíbil a začali se vžívat do svých rolí. Bylo pěkné pozorovat ten posun, kdy na začátku své role
jen bezhlavě četli a na konci našich zkoušek už se dokázali odvázat a prožít svou postavu naplno.
I přes deštivé počasí a ztížené podmínky před stromečkem se vše podařilo nad očekávání.
Chci poděkovat všem andílkům i zpěvačkám za jejich nadšení a píli. Hezky jsme si společně
zpříjemnili jinak dlouhé podzimní večery, a také obohatili něčím trošku jiným rozsvěcování nového
vánočního stromu.
Lucie Vaculková

Mikulášská besídka
Jako vždy musíme poděkovat učitelkám MŠ Bratřejov, za nádherně připravenou mikulášskou
besídku, která byla 7.12 v kulturním domě. Děti ze školky předvedly nacvičený mikulášský
program a celý večer soutěžily v různých soutěžích o malé odměny. Pak to vypuklo, přišel Mikuláš
s Andělem, kteří přinesli balíčky a na sál vběhli čerti se smrtkou………..

Vánoční koncert – 16.12.2018 v 16hodin, v kostele sv.Cyrila a Metoděje, se opět uskutečnil
Vánoční koncert. V letošním roce jsme pozvali děti ZŠ Bratřejov, ženský pěvecký sbor Divinum
Wallachian Choir, sólistky sboru Bohuslava Martinů ze Zlína Duo Agitáto a náš Chrámový sbor
pod vedením Marušky Poláchové.

Vánoční turnaj ve stolním tenise – 23.12.2018 od 9ti hodin, 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.
Obecní ples – 9.3.2019 Vás srdečně zveme na již XXVII. Obecní ples, k tanci a poslechu bude
hrát „Polančanka“
Základní škola a Mateřská PODZIM V MŠ
škola
BRIGÁDA: Slunečné říjnové počasí dovolilo, abychom uspořádali brigádu na naší školní zahradě.
Společně s rodiči jsme zrenovovali bylinkovou zahrádku, upravili hmatový chodníček, zastřihli keře
zlatého deště, vypleli okolí pískoviště. Po dobré práci zasloužená svačinka – opékaly se špekáčky,
někteří zkusili pochoutku našich předků – pečená jablíčka.

VYSTOUPENÍ: Skupina dětí pozdravila bratřejovské důchodce, svým malým vystoupením, na
jejich setkání.

VÝUKOVÝ PROGRAM: Školní i školkové děti měly možnost strávit dopoledne ve společnosti
myslivce, který za námi přijel až z Čech i se svým zvířecím doprovodem. Zpestřením jeho
programu bylo setkání s osmi pejsky a ukázkou jejich aportování.
ZAMYKÁNÍ PŘÍRODY: Koncem října jsme se sešli i s rodiči na naší tradiční akci. V pracovní dílně
jsme se učili pod vedením paní Elen Macháčkové z Vizovic vyrábět vizovické pečivo Moc se
povedlo.

Na školní zahradě, už za chladnějšího počasí, jsme společně
zamkli přírodu na „stříbrný klíč“. Rodiče nám ještě pomohli se
zimním pokusem. Zasadili jsme kaštany, ořechy a žaludy. Na
jaře se budeme těšit, jestli se některý z nich probudí a vyraší.
Přejeme všem krásný adventní čas.
Děti a paní učitelky MŠ

Klub důchodců

Přeji vám všem pěkné adventní dny!

Všechny zdravím a jen tak shrnu co se událo od posledního vydání obecního občasníku.
V sobotu 30.září jsme pro děti uspořádali třetího BOBŘÍKA ODVAHY. I přes velmi studené počasí
nás děti nezklamaly a došly v hojném počtu. Letos jsme měli trasu delší něž jiné roky, ale všichni ji
krásně zvládli. Všechny děti musím pochválit, protože byly opravdu statečné. Trasu jsem si
nakonec prošla také a ono to opravdu není jen tak, každý musí být odvážný. Takže všem, nejen
pořádajícím, ale i dětem moc děkuji za účast.
Začátkem října proběhly komunální VOLBY. Určitě jste si všimli, že i my důchodci jsme založili
vlastní stranu "Důchodci pro Bratřejov". Jejím zástupcem pro nové volební období jsem já - Jana
Adamusová. Všem, kteří mě podpořili za hlas moc děkuji a vás ostatní snad přesvědčím svou
prací do budoucna. Jen bych vás chtěla tímto požádat a pokud byste měli jakékoliv nápady,
podněty či připomínky k činnosti Klubu důchodců, tak mě prosím klidně oslovte. Všem podnětům
jsem nakloněna. Jinak stále KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ v měsíci v 18.00 hodin na klubovně Kulturního
domu probíhají schůzky Klubu důchodců - nezapomeňte a přijďte mezi nás.
Letos již nic nechystáme.
No a v Novém roce (toto zase uteklo) pro Vás připravujeme:
V úterý 8.ledna bude pravidelná schůzka klubu na klubovně. Hned v PÁTEK 11.ledna v
17.00hodin proběhne již tradiční ZIMNÍ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ v sále Kulturního domu. Je
připraven bohatý kulturní program - poprvé se vám představí "naše cérečky se svými tanečky".
Opět za námi dojedou důchodci z Horní Moštěnice - také nám něco zakřepčí. A aby nám nebyla
dlouhá chvíle tak k tanci i poslechu zahraje pan Filgas. Samozřejmě bude připraveno i malé
občerstvení. Určitě si udělejte čas a příjďte - těším se na vás.
V únoru - v sobotu 16.2. proběhne tradiční již 3.ročník KOŠTU ZELÍ. Proto si pošetřete jednu
"sedmičku" a v týdnu před akcí ji nezapomeňte přinést na Obecní úřad. Vše vám připomenou ještě
plakáty.

VŠEM VÁM PŘEJI PROŽÍT KRÁSNÉ POHODOVÉ VÁNOCE plné klidu, pohody a štěstí.
A do Nového roku hlavně to zdraví, ať se vám daří a ať se nám v našem krásném Bratřejově
dobře žije a rádi se všichni potkáváme.
Mějte se krásně a opatrujte se. Za Klub důchodců Jana Adamusová.
Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych napsal pár slov o probíhající sezoně, která je za půlkou a
nyní máme zimní přestávku. Tým můžu skončil po podzimní části přesně v polovině tabulky
s ziskem 18 bodů.
1.Hvozdná
13 11
2
0
48:10 36
2.Velký Ořechov 13 10
2
1
56:10 33
3.Dolní Lhota
13 8
2
3
34:22 26
4.Biskupice
13 7
2
4
35:18 24
5.Drnovice
13 6
3
4
33:19 22
6.Vysoké Pole
13 6
3
4
21:19 22
TJ Sokol Bratřejov

7.Bratřejov
13
8.Rudimov
13
9.Nedašov B
13
10.Štítná n/Vl. B
13
11.Rokytnice
13
12.Bohuslavice n/Vl.13
13.Petrůvka
13
14.Šanov
13
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3
3
5
3
4
2
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2
5
5
1
2
1
4
2

6
5
5
7
8
8
7
11

36:35
34:39
26:35
25:42
18:32
16:39
26:44
11:55

18
17
17
17
13
13
11
4

Bohužel stále trpíme na nedostatek hráčů a každý zápas musí trenér improvizovat a měnit sestavu
ne dle formy, ale podle toho kdo vůbec na zápas přijde.
Nejlepším střelcem je Honza Tomšů, který nastřílel 11 gólů a je 4. nejlepším střelcem celé
soutěže.
Brzy nám začne zimní příprava, během které se budeme chtít připravit na druhou polovinu sezony,
protože se 7. místem spokojení být nemůžeme. Čeká nás také soustředění, nějaký ten turnaj a
také přátelské zápasy.
Rád bych Vás také pozval na tradiční turnaj ve stolním tenise, který se jako každý rok uskuteční
23.12. Dopoledne patří dětem a mládeži, odpoledne pak hrají muži.
Na závěr mi dovolte Vám popřát pohodové a klidné vánoční svátky a spoustu zdraví, štěstí a lásky
do nového roku.
Za TJ Sokol Bratřejov Richard Zicha ml., jednatel TJ
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám v Bratřejovském občasníku v
krátkosti představili činnost Mysliveckého spolku Bratřejov, z.s.
Myslivecký spolek, hospodaří v pronajaté honitbě od Honebního společenství Bratřejov na 1150 m
polních a lesních pozemcích. Naše členská základna čítá 19 řádných členů, 2 adepty na myslivost
a má i 2 členy čestné. Posláním spolku je chov a lov volně žijící zvěře v pronajaté honitbě. Na
polních a lesních pozemcích žije zvěř zaječí, srnčí, prase divoké, mufloní, kachna březňačka,
holub divoký, krkavec velký, káně lesní, mnoho druhů zpěvných a dravých opeřenců a občas se
zatoulá i zvěř jelení. Dále zde žije liška, jezevec, kuna skalní a lesní, občas nás navštíví i medvěd
a rys ostrovid. Některé druhy zvěře se bohužel úplně vytratily, a to například bažant obecný,
koroptev polní a jeřábek lesní. V současné době je pro nás i naše spoluobčany stále aktuální
vážná
nákaza
prasat
divokých
a
domácích,
takzvaný
africký
mor
prasat.
K zamezení šíření a zvládnutí nákazy bylo vydáno několik nařízení Státní veterinární správy. Na
základě těchto nařízení se odevzdávají všechny ulovené kusy černé zvěře do kafilérie. Proto vás
žádáme, pokud naleznete uhynulý nebo sražený kus prasete divokého, nepřibližujte se k němu,
nemanipulujte s ním a nahlaste tuto skutečnost na obecní úřad nebo na myslivecký spolek.
Myslivecký spolek se aktivně účastní i kulturních akcí obce (500 let obce, svěcení praporu atd).
Dále pořádá závody o pohár MS Bratřejov ve střelbě na asfaltové terče a lišku na průseku na
střelnici MS Bratřejov–Chrámečné. Před ukončením školního roku se setkáváme na naší střelnici i
s dětmi ze školy a školky Bratřejov, děti seznamujeme s činností spolku. Dále pořádáme tradiční
myslivecký ples, na který vás srdečně zveme. Ten nejbližší se bude konat v sobotu 19. ledna 2019
od 19. hodin. Opět se můžete těšit na dobré jídlo, pití, bohatou tombolu a skvělou zábavu.
Vladimír Černobila
myslivecký hospodář
MS Bratřejov

Do této sezóny, jsme se rozrostli o tým dorostenek, které začaly trénovat
SDH Bratřejov
někdy začátkem května. Také do mužského týmu přibyl nový košař a proudař
a jejich první závody byly už na okrskové soutěži 26.5.2018 v Zádveřicích.
Této soutěže se bohužel nezúčastnil tým žen. Soutěžili tedy jen muži a poskládali jsme i tým
starších žáků, ale rozdělovač jsme si museli půjčit z Ubla. Soutěž překonala naše očekávání.
Starší žáci, kteří běželi štafetu vůbec poprvé a požární útok měli natrénovaný jen párkrát, skončili
na fantastickém 2.místě. Muži také nezklamali a brali krásné 4.místo. V soutěži jednotlivců se
umístil na 9.místě Peťa Polách a na nádherném 4.místě Jirka Kalenda, který se bohužel při

druhém pokusu zranil, a tak muži přišli o béčkaře na celou sezónu. Soutěží Zlínské ligy (dále jen
ZLPS) jsme v této sezóně moc neobjeli, jelikož ženy měly zraněnou proudařku a muži si museli
pořád půjčovat béčkaře. I přesto jsme na některých závodech ZLPS byli a dařilo se. V Sazovicích
braly ženy 3.místo, v Nevšové 2.místo, tyto soutěže však nakonec nebyly zařazeny do ZLPS. Dále
ve Vysokém poli 7.místo, u nás v Bratřejově krásné 3.místo a na pohárovce v Prlově 1.místo a
putovní pohár. Dorostenky braly 3.místo na pohárovce v Senince, 3. místo v Lužné, 3.místo v
Prlově, 3.místo u nás v Bratřejově, i přes nedokončený útok a na závěr 2.místo na ZLPS v
Mirošově. Muži zakončili sezónu krásným 3.místem v Uble. 12.8.2018 se u nás konala každoroční
soutěž O Putovní pohár starosty obce Bratřejov, která je také zařazena do soutěží ZLPS. Soutěže
se zúčastnilo 51 družstev. Nejlepší byli za muže TAG Zahnašovice, za ženy Popov, za dorostenky
Sazovice, za dorostence Lipová a za muže nad 35 let Ublo A. Všem zúčastněným a všem, co se
na přípravě soutěže podíleli, moc děkujeme a doufáme, že se sejdeme v tak hojném počtu i příští
rok. Dále bychom vás chtěli pozvat na tradiční Velikonoční Veselici, jenž se bude konat 21.dubna
2019 u nás na kulturáku v Bratřejově. Na závěr bychom chtěli poděkovat těm, kteří nás v této
sezóně podporovali a těšíme se na vás v další sezóně.
SDH Bratřejov
Ulice vedoucí k farmě
Václavákem

Tato ulice je oficiálně bez názvu, ale my, uličani, přesněji naši
předkové, žijící v této ulici, ji mezi sebou v té době, pojmenovali jako ulici cyrilometodějskou.
Proč? V době vzniku jejího názvu zde žili pánové: Cyril Krček a Metoděj Polomík - starosta
v letech 1948-1950. Podle jejich křestních jmen se tak ulice stala v povědomí některých lidí, jako
ulice cyrilometodějská. Myslím, že k tomuto názvu dopomohla i skutečnost, že náš kostel je
zasvěcen svatým Cyrilu a Metodějovi. V dnešní době ale ulici již takto neoznačují ani současní
rodilí uličani.
Jako druhou zajímavost uvádím, že většina občanů naší obce nemá asi představu, v jakém stavu
se ulice nacházela do 9. října 2018. Doposud jsme chodili a jezdili po cestě, která se čím dál více
propadávala na nových a nových místech. Voda, která po dešti zůstávala v prohlubeninách,
vytvářela blátivé kaluže, které projíždějící auta rozstříkávala např. na ploty či dlažbu a to někteří
pochopitelně nesli, i když mlčky, nelibě.
Po zmíněném datu se ale začaly dít díky Obecnímu úřadu v ulici velké věci. Dokládám zde nějaké
fotografie z doby před opravou, během opravy, až po dnešek.
V současné době se můžeme pyšnit i pochlubit, že máme nejlepší cestu a zároveň ulici v celé
obci. Aby vydržela v tomto stavu co nejdéle, je třeba, aby také řidiči nepřehlíželi dopravní označení
při vjezdu do ulice, tj., aby respektovali a dodržovali zákaz vjezdu nad 3,5 tuny.
Znovu bych chtěl, a věřím, že i ostatní bydlící v tomto úseku naší obce, vyjádřit poděkování za
pěkný a velký dar, který nám věnoval Obecní úřad. Pokoj a dobro všem čtenářům a celému týmu
zastupitelstva obce přeje
František Chromčák

Ráda bych se s vámi podělila o vzpomínku Na mého
prapra…? strýce, pana Václava Štacha, který patřil
k posledním lidovým „naprávjačům“ zlomených kostí.
Proč je ,,Václavák“ Václavákem

Pan Václav Štach se narodil 9.3.1857 v Pozděchově č. 33. Roku 1880 se oženil s Františkou
Ondrovou z Bratřejova 55. narodily se jim 4 děti, avšak 3 z nich zemřely hned po narození. Při 4.
porodu zemřela i jeho žena. Roku 1905 se se svým 15-letým synem Josefem přestěhoval do
Bratřejova na „Václavák“, tenkrát se tu říkalo „Mezné“.
Když vypukla 1. světová válka, musel jeho syn narukovat. Dostal se do ruského zajetí a stačil o
tom ještě podat zprávu domů. Psal, že jezdí na Bajkalsko-amurské magistrále s vlakem. To byl
jeho poslední dopis, od té doby se už nikdy neozval. Později byl prohlášen za nezvěstného, takže
pan Václav zůstal na stáří úplně sám. Po jeho naléhavé žádosti a prosbě se roku 1930 můj otec –
tehdy ještě svobodný – se svojí maminkou přestěhovali z Pozděchova k němu na paseky.
Ke svému umění napravovat zlomeniny, přišel zpočátku ne zrovna šťastnou náhodou, později
přispěl ke svému nadání svou velkou snahou a zdokonalil se.
Bylo to 17. prosince r. 1886, když na něj při sněhové vánici na Svéradově u Pozděchova spadlo
dřevo tak prudce, že ho srazilo k zemi. Zlomilo mu pravé rameno a zároveň se mu i se zlámanými
žebry vrazilo do prsou. Aby dřevo z těla vyprostili, museli mu přítomní „drvaři“ šaty a část těla
prořezat. To se stalo v poledne, ale teprve druhého dne večer dovezli polomrtvého Štacha do
Bohuslavic na Vláře. Tam měl Jan Froliš tu nejlepší pověst v celém valašskoslovenském kraji jako
znamenitý napravjač. Froliš napravoval Štacha ještě téhož večera, ale jeho zranění bylo tak těžké,
že musel u Froliše zůstat ještě 6 týdnů. V těchto 6 týdnech si Štach vyprosil od Froliše, aby ho při
napravování nově docházejících nebo dovážených zraněných zaučoval. Stárnoucí Froliš když
poznal velké vlohy Štachovy, rád ho zasvěcoval při jeho dalších 19 léčebných návštěvách do
všech tajů svého umění, až došlo k tomu, že asi 5 let před svou smrtí, nechtěl těžké zlomeniny
napravovat, dokud nepřišel Štach. Ale mistrem v napravování se stal teprve tehdy, když mu dcera
zemřelého Jiřího Hořčice dovolila, aby si směl náhodou vykopané kosti z hrobu jejího otce sebral a
znovu z nich kostru sestavil. Tehdy se Štach zdokonalil tak, že i potmě poznal, je-li některá kost
rozštíplá, zlomená, nebo jenom vymknutá. Za své napravování nežádal Václav Štach od nikoho
žádné odměny a dával si zaplatit jenom hotové výdaje na dráze nebo za povoz. Často se spokojil
za svou zdárnou práci jenom poděkováním: „Pámbů zaplať“, nebo nemám peněz. Jenom proto
nebyl – ačkoliv byl také k soudu tahán – vůbec nikdy potrestán. Protože dovedl vyléčit zlomeniny
rukou a noh, jejichž části se již měly odříznout, šířila se jeho dobrá pověst tak, že byl volán nejen
do obcí okresu Vizovského, ale také Vsackého a Uhersko-brodského, ba i na Trenčansko a
Bratislavsko, až na Žitný ostrov.
Jeho léčení spočívalo v jemném rovnání a natahování zlomeniny, kterou utahoval do lipových
destiček. Během léčby zlomeniny kontroloval, vždycky je znovu natahoval a rovnal tak, až na
kostech nezůstaly žádné změny. Pan Václav Štach byl u lidí oblíben, někdo ani nevěděl jeho
příjmení. Znali ho jako Václavka – tak ho jmenovalo široké okolí. Na jeho památku jmenujeme
naše paseky „Václavák“. Byla bych ráda, kdyby se tento občan Bratřejova dostal i do vašeho
povědomí.
Pan Václav Štach zemřel 26.11.1941 ve věku 84 let. Je pochovaný v Pozděchově na
Evangelickém hřbitově.
Napsala Milada Tomaníková

Svatý Martin a s ním stovky lidí dorazil do Vizovic
MAS Vizovicko a Slušovicko
I přesto, že se letošní Svatomartinský trh uskutečnil
o.p.s.
netradičně v neděli 11. 11. 2018, našlo si cestu na vizovické náměstí stovky lidí. Ten byl, stejně
jako v několika předchozích letech, pořádán pod záštitou ministra zemědělství. Počasí bylo ideální,
Svatý Martin přijel, vína a regionálních výrobků bylo požehnaně a muzika hrála výborně. Prostě 8.
ročník se vydařil.

Už od půl deváté byly nachystány stánky plné regionálních výrobků. Bylo možné nakoupit kromě
obvyklých pochoutek, jako jsou frgály, domácí uzeniny, čokoláda nebo med, také novinky, mezi
které patří mléčný karamel, fairtradové výrobky, čerstvý mošt, nebo kozí sýry z Farmy Tomšíčkovi.
Po celé dopoledne zpříjemňovala atmosféru Svatomartinského trhu cimbálová muzika Denica ze
Zlína. Pro děti byla připravena řemeslná dílnička, kde si děti mohly nazdobit papírového koně a
připravit vlastní směs vloček s ovocem pro chladná rána.
S blížící se půl jedenáctou se oči přítomných netrpělivě obraceli směrem k ulici, kudy Martin
pravidelně přijíždí. Než se k nim však dostal, pozdravil ještě obyvatele domu s pečovatelskou
službou. Tito senioři se na náměstí nemohli dostavit, o to větší je však jejich upřímná radost
z pohledu na koně se sv. Martinem. Poté se dočkali i ostatní návštěvníci trhu, když tento světec
dorazil i s mladými víny na náměstí. Zde po uvítacím projevu pana ředitele Mgr. Petra Žůrka
z pořádající MAS Vizovicko a Slušovicko požehnal místní farář p. Vít Hlavica Svatomartinské víno.
Následně děti z Biofarmy Březová včele s vedoucí tamních jezdeckých kroužků Michaelou Bičovou
zahrály scénu z křesťanské legendy, ve které se rozdělil sv. Martin s žebrákem o svůj plášť. Na
závěr byla také možnost vyfotografovat se se sv. Martinem a jeho koněm.
Pořadatelé děkují všem, bez nichž by trh nemohl být uskutečněn, a kteří se postarali o jeho hladký
průběh. Velký dík však také patří lidem, kteří akci navštívili a již teď se těšíme, že se za rok při
stejné příležitosti setkáme znovu.
Ing. Pavel Elšík
Projekt přeshraniční spolupráce “Vidiek bez hraníc”
Čtyři místní akční skupiny (za ČR: MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. a MAS Moravský kras z.s.;
za SR: MAS Vršatec a Kopaničiarsky región – miestná akčná skupina) realizovaly od 1. srpna
2017 do konce října 2018 projekt spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Česká republika
s názvem „Vidiek bez hraníc“. Hlavními aktivitami projektu byly čtyři dvoudenní vzdělávací setkání
za rovnoměrné účasti zástupců všech zapojených MAS.
Součástí všech setkání byly především bloky přednášek a seminářů s ukázkami dobré praxe,
workshopy, setkání s místními producenty či různé exkurze. Každý partner měl přiděleno jedno z
témat, na které se při těchto setkáních zaměřil. Byla to problematika získávání finančních
prostředků na projekty spolupráce, komunitní život v obcích, marketing regionálních výrobků a
propagace kulturního a přírodního dědictví. V rámci projektu byla vytvořena sada propagačních
publikací a databáze projektových záměrů.
Projekt umožnil výměnu zkušeností v oblasti rozvoje venkova mezi jednotlivými partnery, navázání
nových kontaktů a podpořil další spolupráci.

Ing. Pavel Elšík
Program rozvoje venkova
V rámci druhé výzvy v Programu rozvoje venkova, kterou vyhlásila MAS Vizovicko a Slušovicko
bylo přijato celkem 13 projektových žádostí.
Ve Fichi 1 - Investice do rostlinné a živočišné výroby bylo podáno nejvíce žádostí a to 11.
Ve Fichi 2 - Podpora zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh byl podán 1
projekt.
Ve Fichi 4 - Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění
produktů na trh - nezemědělské činnosti byl podán 1 projekt.

Na základě hodnocení Výběrové komise rozhodl Programový výbor o podpoře 11 žádostí s
celkovou výši požadované dotace 4 308 764 Kč.
Do této chvíle tedy bylo mezi zemědělce a podnikatele působící na území Vizovicka a
Slušovicka rozděleno cca 5,6 mil Kč.
Ing. Ondřej Štach
Integrovaný regionální operační program
První výzva MAS, která byla vyhlášena v rámci IROP byla zaměřena na podporu rozvoje
komunitních center. Žadatelé budou moci do 31. 12. 2018 podat projekty, které se zabývají
výstavbou nebo rekonstrukcí objektů vhodných k setkávání členů komunity a k realizaci sociálních,
vzdělávacích, volnočasových aktivit nebo kulturních a zájmových akcí. Celkem je v této výzvě
připraveno 2 223 750 Kč a výše dotace činí 95% z celkových způsobilých výdajů.
Druhá výzva, kterou MAS vyhlásila je zaměřena na zlepšení infrastruktury v MŠ, ZŠ a
organizacích věnující se zájmovému, neformálnímu a celoživotnímu vzdělávání. Budou
podpořeny projekty zaměřené například na zřízení či rekonstrukci odborných učeben, budování
bezbariérovosti nebo zlepšení připojení k internetu. Žádosti je možné podávat do 31. 3. 2019 a k
rozdělení je nachystáno 4 892 000 Kč.
Ing. Pavel Elšík
Zpráva o činnosti MAP II, Naše škola - naše radost
Od září jsme v projektu Místní akční plán ve vzdělávání (MAP II.) začali s naplňováním tzv.
implementačních aktivit. Podařilo se nám vytvořit čtyři pracovní skupiny – pro podporu čtenářské
gramotnosti, pro podporu matematické gramotnosti, pro rovné příležitosti ve vzdělávání a finanční
skupinu. Členové všech pracovních skupin se již potkali na svém prvním jednání a v prosinci nás
čeká další. V oblasti polytechnického vzdělávání dětí v mateřských školách a prvních ročnících
základních škol, jsme se dohodli na spolupráci s projektem Malé technické univerzity. V letošním
školním roce mají školy a školky možnost využít 3 z celkové nabídky 12 lekcí, jako jsou např. Malý
projektant, Stavitel mostů, Stavitel věží, Malý energetik, atd. Některé školy a školky již mají za
sebou první lekce. V následujících letech budou mít možnost si objednat další.
Bc. Alena Rasochová
Komunitní plánování sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku
Ve středu 21.11.2018 se uskutečnilo 2. Veřejné setkání v rámci projektu KPSS na Vizovicku
a Slušovicku, kde proběhlo představení jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Informace o
jednotlivých poskytovatelích již brzy naleznete v letáčku, v katalogu a na webu.
Na setkání byli účastníci také informování o činnosti pracovních skupin projektu, které se
potkávají na pravidelném jednání. Pracovní skupiny shromažďují a zpracovávají podklady pro
vypracování vize a cílů, stanovují, jakým směrem by se dále měly ubírat služby poskytující pomoc
našim spoluobčanům.
Do konce roku se můžete vyjádřit v našem dotazníkovém šetření, jak jste celkově spokojeni s
kvalitou života, vašeho i ve Vaší obci. Zajímá nás Váš názor. Podělte se o něj s námi. Dotazník a
více informací o projektu naleznete na stránce www.kpssvizovice.cz .

Ing. Marie Ponížilová

ŘKF Bratřejov

Bohoslužby ve vánočním období v kostele sv. Cyrila a Metoděje v
Bratřejově

24.12. ve 22h - „Půlnoční“ (zazpívá chrámový sbor)
25.12. v 10.30h - Boží hod vánoční (zazpívá chrámový sbor - jako na „Půlnoční“)
Po oba dny se budou čtvrt hodiny před začátkem mše zpívat koledy.
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 našem sboru v
ČCE Pozděchov
Pozděchově tato shromáždění:
PozděchovBratře
Neděle
jov (23.12.) v 8.45h - bohoslužby na faře
Štědrý den (24.12.) v 13.30h - bohoslužby s vystoupením dětí (v kostele)
Boží hod vánoční (25.12.) v 8.45h - bohoslužby s vysluhováním svaté Večeře Páně (v kostele)
Druhý svátek vánoční (26.12.) - Na Štěpána v 8.45h - bohoslužby na faře - host
Neděle (30.12.) v 8.45h bohoslužby na faře - host
Starý rok (31.12.) v 15.30h - bohoslužby na faře
Nový rok: (1.1. 2019) v 8.45h - bohoslužby s Večeří Páně na faře

Ekumenická setkání v průběhu měsíce ledna 2019
8. ledna 2019 – Bratřejov (kostel) - v 17.00, slouží Křesť. sbory
15. ledna 2019 – Pozděchov (modlitebna ČCE) - 17.00, slouží ŘKC (Vizovice)
22. ledna 2019 – Prlov (kulturní dům) - 17.00, slouží ČCE (Pozděchov)

Sbírka pro potřebné proběhne v

Bratřejově 5.ledna 2019

Vážení a milí, Vaše podpora Tříkrálové sbírky je pro nás velkou radostí.
Děkujeme, že jste v roce 2018 koledníky přijali a štědře je obdarovali. V našem regionu byly
vykoledovány 2.104.879 Kč, díky čemuž jsme mohli pomáhat.
Z výtěžku minulé sbírky jsme, mimo jiné, realizovali projekty
· Přímá pomoc sociálně potřebným na Zlínsku
· Čtyři kola urychlí cestu ke starým a nemocným uživatelům služeb
· Zahradní terapie zlepší mysl i náladu méně pohyblivých seniorů
· Polohovací postele usnadní rodinám péči o imobilní, blízké osoby
Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne od 2. do 6.ledna 2019
Z výtěžku bychom rádi spolufinancovali projekty
· Přímá pomoc sociálně potřebným na Zlínsku
· Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, revitalizace bytových jednotek
· Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice – spolufinancování klimatizace v lůžkové části
Děkuje za podporu a přejeme Vám, aby u Vás na zvonek zazvonili, koledu zanotovali a tři písmena
nade dveře napsali ti nejkrásnější Tři králové – Kašpar † Melichar † Baltazar † 2019.
Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín
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