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PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA O BRATŘEJOVĚ
Pochází z roku 1468, když král Jiří z Poděbrad listinou z 12. března toho roku zastavil městečko Vizovice a
13 dalších vsí Janovi z Cimburka. Tato listina byla vydána v XV. svazku edice „Archiv český“ (1896):
Listina byla původně v polské Olešnici a v 19. století se nacházela ve státním archivu ve Vratislavi v Polsku.
Král Jiří zastavuje a zapisuje zboží kláštera Vyzovického v 1000 zl. uherských Janovi z Cimburka až do jeho živnosti. (69)
V Praze, 12. března 1468.
My Jiří, z b. m. král č., markr. mor., lucemb. a slez. vévoda a luž. markr. ec, oznamujem ec, že shledavše mnohé věrné a
pilné služby, kteréž uroz. Jan z Cimburka Jičínský, věrný náš milý, nám učinil jest, činí, nás jakožto krále českého, pána
svého, se přidrže a nám k obecnému dobrému věrně pomáhaje, a potom tiem lépe aby mohl a měl činiti, s dobrým rozmyslem a
radú věrných našich, mocí královskú a jakožto markrabě moravský témuž Janovi z Cimburka a dědicóm jeho zapsali sme a
zastavili a tiemto listem zapisujem a zastavujem zbožie kláštera našeho Vyzovského tuto psané, totižto: městečko Vyzovice
a vsi Lutonín, Jesennú, Ublo, Bratřejov, Pozděchov, Polanku, Leskovec, Vysoké Pole, Újezd, Lúčky, Zádvěřice, v
Zlechoviciech osm člověkuov a v Nivnici s lidmi kmetcími, dědinami, lukami, lesy, pastvišti i se všemi a všelikými požitkyv
jednom tisíci zlatých uherských dobrých pod úmluvú takovúto: aby již psaný Jan Jičínský ta zbožie s příslušnostmi a
poplaty i puožitky jich všelikými měl, držel a toho požíval bez našie, budúcích našich, králuov českých a markrabí
moravských i všech jiných lidí všeliké překážky až do své živnosti a po smrti jeho, dokudž bychom dědicóm neb budúcím jeho
my neb budúcí naši králové čeští a markrabie moravští nebo ty osoby, jimž by ta výplata spravedlivě příslušela, těch tisíc
zlatých na zlatě i na váze dobrých úplně nedali a nezaplatili. Také svrchu psaný Jan Jičínský, dědicové i budúcí jeho,
dokudž tohosvrchu psaného zbožie budú v držení, mají tři kněží v klášteře Vyzoviciech toho zákona držeti a chovati,
potřebú slušnú je opatřiece, aby mohli tu býti a Pánu Bohu sežiti. A ti lidé od svrchu psaného Jana Jičínského, dědicuov i
budúcích jehomají při spravedlnosti byti zuostaveni. A ktož by tento list měl s svrchu psaného Jana Jičínského neb jeho
dědicuov dobrú volí a svobodnú, chcem, aby tomu příslušelo plné právo všech věcí svrchu psaných
Tomu na svědomie pečet naši královskú kázali sme přivěsiti k tomuto listu. Dán v Praze v sobotu den s. Řehoře léta od
nar. s. b. tisícieho čtyřstého šestdesátého osmého, královstvie našeho léta desátého.

Z jednání zastupitelstva
obce
v obdobízastupitelstva
duben 2018
– červen 2018
Zastupitelstvo obce Bratřejov na svých zasedáních
SCHVÁLILO:
- účetní uzávěrku a závěrečný účet obce Bratřejov
za rok 2017 a proúčtování hospodářského výsledku
ve výši 4 5614 839,74 Kč do zisku.
- účetní uzávěrku a závěrečný účet příspěvkové
organizace Základní a Mateřská škola Bratřejov za
rok 2017 a proúčtování hospodářského výsledku ve
výši 32 132,52 Kč do zisku a jeho proúčtování ve
výši 2 132,52 Kč do rezervního fondu a 30 000Kč
do fondu odměn.
- zakoupení nové traktorové sekačky dle
výběrového řízení
- podání žádosti o dotace z MZE program rozvoje
venkova
na
pořízení
lesního
traktoru
s příslušenstvím.
- podání žádosti o dotace z MŽP stabilizování a
sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví,
majetek a bezpečnost obsažený v registru
svahových nestabilit ,,Výstavba opěrné zdi na
fotbalovém hřišti“, a vyčlenění prostředků na
spolufinancování této akce
- dle odborné zprávy stavu stromu ve středu obce,
jeho pokácení a výsadbu nového částečně
vzrostlého obecního stromu ve středu obce,
oslovení nejmíň tří firem k podání nabídek
- dotaci získanou z MMR na opravu MK ulice
k farmě ve výši 386 137,- Kč, příkazní smlouvu na
veřejnou zakázku ,,oprava MK K farmě“ pro Ing.
Miroslavu Pilařovou, oslovení nejméně tří firem a
hodnotící komisi k výběrovému řízení
- příspěvek z fondu rozvoje bydlení na vybudování
ekologického vytápění
- rozpočtové opatření č.II/2018
- přijetí dotace ze Zlínského kraje na podporu
nákupu prostředků na hubení a monitoring
lýkožrouta ve výši 11 300,-Kč
- finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč pro centrum
tělesně postižených Zlínského kraje
- projektovou dokumentaci na akci ,,Most ev.č.
49-025 přes potok Bratřejovka za obcí Bratřejov“
a výstavbu provizorní komunikace (zábor obecního
pozemku parc.č. 239) v k.ú.Bratřejov u Vizovic a
sociálního zařízení a vyčleněním prostředků
z rozpočtu obce na spolufinancování akce
- finanční příspěvek v hodnotě 4 000,-Kč České
moutainbikové asociaci na pořádání II.ročníku
pumtrekových závodů v obci Bratřejov
- firmu TM Stav, spol. s r.o. k realizaci akce
„Bratřejov – oprava MKč.18 „Ulice k farmě“
- firmu Ing.Arch.Tomáš Gábor k vypracování akce
„Projektová a inženýrská činnost a výkon funkce

autorského dozoru k akci Bratřejov – byty na
fotbalovém hřišti“
- konání hromadné akce (průjezd historických
motorek) v sobotu 22.9.2018 od 13.30 do 15.00hod
- přijetí dotace MŽP na akci „Protipovodňová
opatření obce Bratřejov, příkazní smlouvu na
výběrové řízení pro tuto akci a složení hodnotící
komise
- přijetí dotace z MMR na rekonstrukci mostu M
011 U Kalendů
- smlouvu o smlouvě budoucí s fy. Eon distribuce
a.s. o zřízení věcného břemene
- zakoupení 10ks sportovních dresů pro družstvo
žáků SDH Bratřejov
NESCHVÁLILO:
- vybudování nové příjezdové
k novostavbě RD - řešení odloženo

komunikace

PROJEDNALO:
- Zprávu o uplatnění Územního plánu Obce
Bratřejov v uplynulém období 2014-2018 včetně
pokynů pro zpracování návrhu změny územního
plánu obce Bratřejov
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Bratřejov za rok 2017
- informaci starosty obce k programu a financování
oslav 550. let obce Bratřejov
- informaci policejního krajského ředitelství o
bezpečnostní situaci na katastru obce Bratřejov za
rok 2017
- zprávu kontrolního výboru obce Bratřejov
- závěrečný účet Mikroregion Vizovicko a
Slušovicko za rok 2017
- závěrečný účet sdružení Syrákov
- zápisy hodnotících komisí
- zprávu o provedené kontrole plateb na VZP
- stížnost na zápach z kanalizační stoky
Zastupitelstvo ZVEŘEJNILO ZÁMĚR:
- prodeje obecního pozemku p.č.2616/5 výměry
150m2 ostatní plocha-ostatní komunikace , který
leží v zahradě u r.d.97, koupě pozemku p.č.st.268
zastavěná plocha , nádvoří u r.d.97 v rámci
majetkoprávního vyrovnání pod již vybudovanou
komunikací.
- odprodej části obecního pozemku p.č.52/1 ostatní
plocha-ostatní komunikace , který leží v zahradě u
RD č.p.138, koupě pozemku p.č.st.243, 51/4, 51/2,
57/2
zahrada
u
r.d.č.p.
139
v rámci
majetkoprávního vyrovnání pod již vybudovanou
komunikací.

Dotace obce
V letošním roce jsme získali dotaci z MMR ve výši 386tis. Kč na rekonstrukci místní
komunikace v ulici k farmě, kdy celková výše opravy vyjde na 638tis. Kč již po výběrovém řízení, realizace
září až říjen a dotaci na akci „Oprava mostu u Kalendů M011“, která je ve výši 70%, realizováno. Dále jsme
uspěli s dotací na nový protipovodňový varovný systém s novým obecním bezdrátovým rozhlasem v
celkové hodnotě 1 831tis.Kč, dotace činí 1 282tis.Kč, realizace červenec až září. Na revitalizaci středu obce
jsme úspěšní nebyli a výsadbu obecního stromu uhradíme z našeho rozpočtu, realizace v září. Z Úřadu práce
jsme získali příspěvek na vytvoření dvou pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací na dobu od 1.6.
do 30.11.2018. Ze Zlínského kraje odboru životního prostředí jsme získali dotaci na hubení lýkožrouta, již
provedeno. A podali jsme znovu žádost na opravu pomníku padlých v I. světové válce.
Informace OÚ

Svátek matek
Druhou květnovou neděli proběhla v sále kulturního domu malá oslava Svátku
maminek. Vystoupily děti ZŠ a MŠ Bratřejov se svým programem. Rád bych poděkoval pí. učitelkám a
dětem za krásně nacvičený program. A dovolte mi ještě jednou poděkovat a poblahopřát Vám maminkám.
Co se děje v obci

DIVADLO U NÁS
Komedie „Totálně šťastní“
18.5. k nám zavítalo divadlo Meteora ze Vsetína s divadelní hrou Totálně šťastní. Věřím, že kdo navštívil
toto představení odcházel velmi spokojen, a že nás nebylo málo. Pro velmi kladné ohlasy jsme pozvali
divadelníky znovu a to v září letošního roku s inscenací divadelní komedie MÝDLO.

Vítání občánků 13.6.2018 jsme přivítali čtyři nové občánky obce

Mountainbikové závody 3.6.2018

Společný výlet dětí Základní školy a mateřské školy Bratřejov s panem starostou 25.6.2018

Květná zahrada Kroměříž
III. ročník Letního biatlonu 30.6.2018

Zrcadlové bludiště v Kroměříži

KLUB DŮCHODCŮ BRATŘEJOV
Krásné léto přeji všem, nejen našim důchodcům. Všechny zdravím a opět se připomínám s činností Klubu
důchodců u nás v Bratřejově. Mimo již pravidelné úterní (vždy první úterý v měsíci) schůzky v klubovně na
KD se snažím, aby jsme a jste o nás slyšeli a bylo nás vidět. Tak tedy, v sobotu 28.dubna jsme uspořádali
STAVĚNÍ MÁJE S DĚTSKÝM DNEM. Začínali jsme v 16hodin a akce to byla velmi vydařená.
Za pomocí dětí jsme krásně nazdobili máj a tatínkové nám jej postavili. Potom jsme se přesunuli na dětské
hřiště. Tam už na děti čekala spousta her a zábavy. Velkým "tahákem" byl KLAUN BRDÍK. Tak to byla
smršť, tu náladu a atmosféru bych vám všem, kteří jste tam nebyli přála zažít. Klaun na sebe nechal záměrně
trošku čekat, ale o to víc si ho pak děti, a co vám budu říkat i rodiče, užili. Nestíhala jsem sice vše úplně
sledovat, ale zpívalo se, dělaly se obří bubliny a spousta balónkových zvířátek. Tak jsme se pobavili,
samozřejmě nechyběly špekáčky a tradiční zpívání u táboráku s kytarou. Prostě super odpoledne a večer! A
já chci moc poděkovat všem, kteří mě pomohli vše zajistit- díky!! A samozřejmě velké díky Obecnímu úřadu
za velkou nejen finanční pomoc.
Další akcí byla návštěva obce HORNÍ MOŠTĚNICE. Do Moštěnice jsme jeli ve středu 16.5. na pozvání
jejich Klubu důchodců. Již 7let tam pořádají vždy jednu středu v měsíci (mimo červenec a srpen) "taneční
odpoledne". Vždy od 15 hodin se sejde každý, kdo má chuť, a to nejen z Moštěnice, ale i z okolí. Schází se
zde 150 až 200 lidí. Hraje hudba, je připraveno občerstvení a hlavně "důchodkyně" mají připraveno taneční
vystoupení. Tedy "důchodkyně".... Nejdřív, když začínaly, to byly jen důchodkyně, ale nyní již s nimi
vystupují i mladší ženy. A pozor!! I tři muži kolem čtyřicítky. Jedním z nich je i Tomáš Jančík - jestli je vám
toto jméno povědomé, tak je to náš skvělý řezník, který se nám stará o dobrůtky na adventním jarmarku, po
kterých se vždy jen zapráší. Tomáš byl hlavním aktérem našeho pozvání - Tome díky. A ještě velké díky
našemu starostovi, který nás do Moštěnice odvezl.
No a další akcí bylo LETNÍ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ na KD v pátek 1.6.2018. O zábavu se postaraly děti z
Valašské Polanky ze souboru POLANČÁNEK. Dojelo 30 dětí pod vedením paní Marečkové se svým
tanečním a hudebním vystoupením, které měli rozděleno do čtyř pásem. Moc pěkné. Potom nám měl hrát
pan Filgas z Prlova, ale kvůli zdravotním problémům nemohl, tak se mě podařilo sehnat náhradu a tou nám
byl pan Hanáček z Vizovic, a byl super. No a výborným zpestřením byla návštěva nejen "důchodkyň" z
Horní Moštěnice, které jsme zase na oplátku pozvali k nám. A to byl "živel"! Nejen, že si pro nás připravili
dvě taneční vystoupení, ale také se skvěle společně s námi bavili.
Chci opět poděkovat všem, kteří mě pomohli - své sestře Jitce, OÚ Bratřejov a také paní Suré, která zajistila
občerstvení pro děti.
A to je asi tak vše, co jsme nyní prožili.
A co dále plánuji? V červenci a srpnu máme dohodnuto volno v Klubu důchodců. Koncem prázdnin, pokud
se vše podaří, bych chtěla uspořádat pro děti alespoň jednu akci, ale nebudu předcházet - vše se včas dozvíte.
Letošním - asi jediným - zájezdem, bude v sobotu 8.9.2018 výlet do Uherského Hradiště na Slovácké
slavnosti vína a otevřených památek. Je to jedna z nejvýznamnějších akcí prezentující bohatost a rozmanitost
tradiční lidové kultury na Slovácku. Vše pokud budete chtít si o akci vyhledejte na internetu. Je to pěkná
pohodová akce, plná hudby, tance, vína, památek, pamlsků a mnoha jiného - kdy vás nikdo nikam nebude
honit a svůj program si každý zvolí sám. Nikde se neplatí žádné vstupné a ani tato akce není fyzicky
náročná, víceméně pořád chodíte kolem náměstí (max.okruh půl kilometru). Přihlásit se budete moci koncem
srpna na OÚ u Věrky Štalmachové.
Jinak samozřejmě nezapomeňte na oslavy 550.let naší obce, které proběhnou hned po pouti od pátku 6.7
do neděle 8.7. kdy si pro nás Obecní úřad připravil krásný program.Všichni si oslavy užijte.
Užijte si léto, nepracujte jen, ale i odpočívejte. Prostě, mějte se krásně
za klub důchodců Jana Adamusová.

Milí spoluobčané,
my, početná skupina seniorů obce Bratřejov, bychom chtěli
alespoň takto poděkovat paní Janě Adamusové za její práci
pro nás, seniory. Zpříjemňuje nám život v tomto našem věku,
kdy jsme již v penzi a nemáme tolik příležitostí k novým
zážitkům. Díky paní Janě Adamusové cítíme, že máme ještě
možnosti si užít krásné chvíle a zejména získávat radost ze
života spolu se svými vrstevníky. Paní Jana s úžasnou energií,
úsměvem, ochotou a elánem připravuje hodně akcí, je aktivní
i v jiných programech pro děti a činnostech v naší obci
Bratřejov. Velmi si ceníme, že i nám seniorům věnuje svůj
čas, ať již v Klubu důchodců, při setkávání seniorů v
kulturním domě, organizování zájezdů a v dalších zábavných
akcích.
Je potěšující, že starosta obce pan Richard Zicha akce
umožňuje a na seniory myslí, a také mu patří poděkování.
Svou činností pomáhá zviditelnit naši obec a zvyšovat její
úroveň. Myslíme si, že aktivity naší obce inspirují i okolní
vesnice. Zapojení dětí do programu při našich setkáváních,
výrazně pomáhá k soužití generací a akce jsou dobrým
příkladem pro děti a mladší generaci a pro jejich vnímání
stáří. A nám starším občanům obce toto vše pomáhá naplnit a
zkvalitnit zbytek života. Úroveň setkávání seniorů je s paní
Janou Adamusovou stále lepší a veselejší a nám je v kulturním domě všem moc dobře.
Velké díky paní Janě za vše, co pro nás s láskou, nezištně dělá, senioři obce Bratřejov
Bezpečnostní zpráva KŘ Policie Zlínského kraje rok 2017
V průběhu roku 2017 byla na k. ú. Obce Bratřejov evidována orgány Policie ČR níže uvedená trestná
činnost:1x poškození cizí věci (§ 228/1 tr. zákoníku) – Jednalo se o poškození motorového vozidla politím
barvou. Celkem byl v roce 2017 v obci Bratřejov spáchán jeden trestný čin. Pro srovnání lze
uvést, že v roce 2016 bylo v obci Bratřejov spácháno 6 trestných činů a v roce 2015 bylo spácháno 5
trestných činů.
V průběhu roku 2016 byly na k. ú. Obce Bratřejov evidovány orgány Policie ČR tyto přestupky:
1x dopravní nehoda bez zranění
51x přestupky v dopravě - přestupky byly řešeny v blokovém řízení.
5x přestupek proti majetku - jedná se o krádež věci, nebo poškození věci, kdy škoda nepřesáhne hodnotu
5000,- Kč
2x řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu - přestupky oznámeny na MěÚ Vizovice
2x přestupek proti občanskému soužití - přestupky oznámeny na MěÚ Vizovice
Celkem bylo v obci Bratřejov v roce 2017 spácháno 61 přestupků. Pro srovnání lze uvést, že v roce 2016
bylo v obci Bratřejov spácháno 67 přestupků a v roce 2015 jich bylo spácháno 126.
Mgr.Michal Číž

!!!

Senioři jsou nejčastějším terčem zlodějů a podvodníků. Důvodem, proč si pachatelé vybírají právě
seniory je skutečnost, že jsou to lidé důvěřiví, mnohdy žijí osamoceně, a proto uvítají jakoukoliv návštěvu,
se kterou si mohou popovídat. Podvodníci si pak vymýšlejí různé legendy, jen aby se dostali do přízně
seniorů a hlavně k jejich penězům.
I přesto, že Policie ČR a mnohé jiné instituce varují seniory před touto trestnou činností, dochází k ní
poměrně často. Zabránit jí můžeme pouze tak, že dodržíme základní pravidla bezpečnosti:
- nedůvěřovat cizím lidem
- nikoho cizího si nevpouštět do bytu či do domu
- být obezřetný
- při jakékoliv pochybnosti se obrátit na někoho blízkého, případně volat na linku 158
- nikomu cizímu nepředávat žádné peníze

!!!

Základní škola a Mateřská škola
Máme opět konec školního roku a jak děti a žáci, tak i učitelé a zaměstnanci se těší na zasloužené volno.
Práce během školního roku se nám dařila. Děti se zúčastnily mnoha kulturních i soutěžních akcí, které jim
přinesly nezapomenutelné zážitky.
V dubnu proběhl zápis do základní školy a v září budeme moci přivítat pět nových prvňáčků.
Do Vizovic, Zlína a Otrokovic letos odchází sedm páťáků a dva čtvrťáci. V nových školách jim přejeme
hodně úspěchů. Krásné prázdniny!

Pohádka „Zvonec!

Pes záchranář

Jednou z nejzajímavějších akcí byla návštěva festivalu ve Zlíně „IQ play“
Mgr. Jindřiška Králová, řed.školy
„ČERVENÁ JE TŘEŠEŇ, STŘÍŠKA, RUDÁ VLČÍ MÁK…“,
zpíváme v jedné z našich písniček. A co přinesl měsíc červen ve školce?
Tak třeba povídání o včeličkách na návštěvě u pana Jana Tomši. Vždy se dozvíme spoustu zajímavostí ze
života tohoto užitečného a vzácného hmyzu. Už víme, že včelka nás nikdy úmyslně nechce bodnout a že svět
se bez jejich usilovné práce vůbec neobejde. Chceme mu touto cestou ještě jednou poděkovat za ochotu, se
kterou nás vždy přijme.
P.S. A úplně nejlepší byla trampolína, kterou jsme si mohli všichni vyzkoušet.
Den dětí jsme si užili na školní zahradě. Než jsme odhalili, co skrývá „krtkova hromádka“, tak jsme si splnili
některá vybraná přání, která jsme navrhli. Ti, co chtěli do Chorvatska, stavěli ze dřeva speciální autobus.
Jako moře posloužila vanička, do které jsme nasypali sůl /někteří, kteří neposlouchali ušima, si mysleli, že to
bílé v misce je cukr, ochutnali a pak se nestačili divit/. Další skupina stavěla opět - speciální vlak, na výlet
do Prahy. Naše hlavní město nahradily obrázky. Holčičky si chtěly udělat domeček pro návštěvy. Postačilo
k tomu spoustu kusů látek. Pak už se letělo na zmrzlinovou planetu. A to raketou, vytvořenou z molitanové
stavebnice.

Baťův kanál – byl cílem našeho celodenního výletu společně s dětmi MŠ Ublo.
Po příjezdu autobusem do Vnorov, jsme se nalodili na loď, kde nás čekal kapitán s hodnou čarodějnicí. S
nimi jsme si prošli pohádkovou cestou, získali poklad a zazpívali si. Čarodějnice totiž čarovala s kytarou.
Vyčarovala i hudební nástroje, na které jsme si mohli zahrát i my.

Výlet na Baťův kanál

Včelky u pana Tomšů

Až do konce června trvá kurz plavání, který absolvujeme už poněkolikáté
v plavecké škole v Luhačovicích. I když občas upijeme trochu vody z bazénu, tak nás plavání pořád baví a
jsme čím dál víc odvážnější v pohybu pod vodou.
V polovině měsíce června si předškoláci /ti co jdou do školy i ti, kteří ještě zůstávají/
užili jedno tajné odpoledne.
Místo spaní jsme nasedli na autobus do Vizovic a teprve tam se dozvěděli, že se jedeme podívat na práci
uměleckého skláře. Ukázal nám, jak se vyrábí z taveného skla vázička, ptáček, srdíčko. Paní učitelka dělala
nečekaně asistentku. Mohli jsme si vyzkoušet vyfouknout skleněnou kouli. Panečku žádná legrace. Skoro
všichni jsme lapali po dechu. I paní učitelka Dalšími návštěvami byla cukrárna, domeček s ovocnou
svačinkou ze zahrádky, nové průlezkové hřiště. Pak už nás čekala pěší cesta na Lhotska přes les.
Měli jsme toho dost, ale – ZVLÁDLI JSME TO!!! Tam nás už čekali rodiče.
Náš odpolední výlet byl prý poděkováním za jejich pomoc při organizování karnevalů. Po celé roky, co jsme
chodili do školky, vždycky přišli pomoci při balení tomboly, zdobení sálu, ještě napekli do bufetu, napekli
perníčky nebo přispěli velkou finanční částkou na zakoupení tomboly.
Tak ještě jednou velké poděkování a všem krásné slunečné prázdniny.

Kurz plavání

Tajné odpoledne předškoláků
Děti a paní učitelky MŠ

Tyto řádky jsem se rozhodla napsat jako odezvu na článek v březnovém
Bratřejovském občasníku, kdy jsem si vzala osobně nařčení, že je mi škola trnem v
oku a že jí škodím. Ano, jsem jedním z rodičů, kteří se rozhodli dát svého prvňáčka do školy do Vizovic.
Předem musím velmi pochválit práci pani učitelek z mateřské školky, které děti účí zvykům, tradicím,
ekologii a souznění s přírodou. Učí je nové básničky písničky a různé krásné tvoření. Učí se vycházet se
svými kamarády a často se jim ani nechce jít domů. Děti chodí do školky velmi rády. Bohužel to neplatí pro
děti v základní škole.
Na problémy ve škole jsem se snažila upozorňovat, když místní školu navštěvovala moje starší dcera. Je
pravda, že jsem byla vyslechnuta, ale nápravy jsem se většinou nedočkala. Nyní již nemám chuť „zkoušet“ v
čem se škola zlepšila nebo zhoršila. A pokud se mě někdo zeptá na důvody mého rozhodnutí, tak tady jsou.
Prvním a největším důvodem jsou spojené třídy (dvojtřídka a posléze trojtřídka), dle mého laického
názoru se dítě v první třídě teprve učí soustředit a má mít na výuku klid. Argument, že se děti naučí
samostatné práci, odmítám. Děti jsou nejisté bojí se zeptat pokud úkol nebo práci nepochopí. Totéž platí o
trojtřídce, kdy ke všemu, má učitel na každou třídu pouze 15minut. Zbytek času je samostatná práce. Nemám
doma Einsteina, proto vím, že za tak krátkou dobu nemůže nové učivo pochopit. Domácí příprava pak
nespočívá v procvičování, ale v doučování.
Dalším důvodem je tělěsná výchova. Bratřejovská škola má k dispozici, bohužel nepříliš velkou
tělocvičnu a krásné nové hřiště s umělým povrchem. I zde se dá trénovat šplh, skok do výšky, skok přes
kozu, běh apod. Zkušený pedagog by měl umět využít těchto prostředků k pohybovým aktivitám dětí. Měl
by je naučit jak se správně rozcvičit, jak rozhýbat celé tělo a jak posilovat. Opravdu si nemyslím, že děti z
vesnice potřebují chodit v hodinách tělesné výchovy na procházky. Poté je jim vyčítáno, že neumí kotoul,
přeskok, hvězdici, házet atd.
Třetím „trnem v oku je hudební výchova, kdy děti odmítají zpívat, účastnit se pěveckých soutěží a
bohužel i hodin hudební výchovy. Pokud někdo zpívat neumí je terčem posměchu. Zpívání má být pro radost
a je smutné, když místo radosti mají bolení břicha, nevolnost a noční můry. Bohužel tento problém v
bratřejovské škole přetrvává již řadu let.
Čtvrtým důvodem je jednání pedagogického sboru s dětmi. Pani učitelky nechtějí nebo neumí děti
pochválit, povzbudit a motivovat. Nelíbí se mi verbální komunikace mezi učitelkami a dětmi. Nerada bych
tento důvod dále „rozmazávala“, kdo šel pod okny školy během vyučování, jistě si udělal obrázek sám.
Posledním důvodem je, že do Vizovic již dojíždí dcera. Je tedy pro mě jednodušší vzít obě děti jednou
cestou.
Povolání učitele je v dnešní době jistě velice náročné. Nechci hodnotit nebo soudit pani učitelky. Děti
jsou jiné než jsme bývali my. Ovládají mobilní telefony a počítače, ale neumí se bez nich zabavit. Umí být
ve spojení s půlkou světa, ale tváří v tvář se neumí domluvit nebo si hrát. Jsou živější, jsou drzejší a jsou
možná i lenivější. Jsou to ale Naše děti. Je mi líto, že (dle paní ředitelky) nehájím zájmy školy, já se ale
snažím hájit zájmy svých dětí.
Kamila Gajdošíková
TRN V OKU

Naše škola – naše radost, to je název projektu, který byl na území
Vizovicka a Slušovicka realizován po dobu dvou let (4/2016-3/2018), a do
kterého byly zapojeny všechny mateřské a základní školy v území. Projekt financovaný z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) byl zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání
prostřednictvím spolupráce zřizovatelů s řediteli, ředitelů navzájem a ostatních aktérů věnující se dětem a
mládeži. Během těchto dvou let jsme ve spolupráci s řediteli škol a jejich zřizovateli vypracovali dokument,
který popisuje aktuální školství a vzdělávání na území Vizovicka a Slušovicka, vytipovali a zpracovali plán
činností, které jsou pro rozvoj území prioritní, a které je třeba podporovat v následujících letech. Mimo tyto
výstupy jsme se snažili podporovat zvyšování znalostí a dovedností pedagogických pracovníků a dalších
osob působících ve vzdělávání. Za dva roky realizace jsme zorganizovali pro zapojené subjekty:
Naše škola – naše radost






14 seminářů a workshopů zaměřené např. na polytechniku, experimenty v matematice, problémové
chování dětí, spolupráci s rodiči apod.
2 výjezdní vzdělávací exkurze do škol v okolí Litovle a Dřevohostic
18 programů pro děti MŠ a žáky 1. a 2. ročníku ZŠ zaměřené na inkluzi, do kterých se zapojilo 260
dětí a 20 pedagogických pracovníků
7 kurzů předlékařské první pomoci, kterých se zúčastnilo více než 80 pedagogických pracovníků a
dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží

Vzhledem k tomu, že projekt byl po všech stránkách úspěšný a pomohl definovat oblasti, které vyžadující
další zlepšení, byl zahájen nový projekt Naše škola – naše radost II, který je realizován od 1. 5. 2018 až do
30. 4. 2022. Tento projekt bude zaměřen na požadovaná témata vzdělávacích institucí - polytechniku,
gramotnosti (čtenářskou a matematickou), informační a komunikační technologie apod.
Více informací o obou projektech naleznete na www.masvas.cz v sekci Projekty MAS.
Svým jménem bych chtěla poděkovat celému realizačnímu týmu, všem zapojeným školám a neziskovým
organizacím za účast na jednáních a aktivitách, zřizovatelům těchto zařízení a v neposlední řadě také
lektorům a dalším osobám, které se na projektu podílely. Děkuji a doufám, že se budeme potkávat i při
realizaci projektu Naše škola – naše radost II.
Ing. Renata Bednářová MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

MS Bratřejov
Bratřejov
Bratřejovští myslivci Vás zvou 5.8.2018 na 35.ročník soutěže
„O pohár MS Bratřejov“ ve střelbě na loveckém kole na střelnici MS Bratřejov Na Chrámečném. 8.30 –
9:00 prezentace, v 9:00hod zahájení závodu
Program soutěže: 1. Lovecké kolo 2x20 terčů + finále
2. Závod do druhé chyby
3. Vzduchovka – terč na 10m
/pro děti do 15ti let/
Soutěž ve střelbě ze vzduchovky je rozděleny na chlapce a děvčata a dále na kategorie do 10ti let a od 10ti
do 15ti let. Dle zájmu - liška na průseku.
Ukončení, vyhlášení výsledků a předání cen se předpokládá kolem 16té hodiny. Občerstvení zajištěno 

Vážení sportovní příznivci,
Sezona nám končí, před posledním kolem jsme na šestém místě tabulky, na
kterém i přes jakýkoliv výsledek v posledním utkání zůstaneme.
Z 25 utkání jsme 14x vyhráli, 11x prohráli a máme 42 bodů. Tabulku III.B třídy ovládl tým Slopného, který
tak postoupí do okresního přeboru.
Sezona nebyla ani úspěšná, ale šesté místo není ani neúspěchem. Po celou sezonu jsme se trápili
s nedostatkem hráčů a některé utkání jsme museli odehrát i v deseti hráčích. To bude hlavním cílem letní
pauzy. Přivést několik hráčů, kteří by nás dokázali posílit. Doufám, že se nám to podaří a v další sezoně
budeme podávat ještě lepší výkony. Věřím, že nám i nadále budete vyjadřovat podporu jak v domácích tak i
venkovních zápasech jako doposud. Za tuto podporu Vám chci jménem celého TJ Sokol Bratřejov
poděkovat.
A v další sezóně se těším na viděnou.
TJ Sokol Bratřejov

Rk.
Družstvo
Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty 1 Slopné
25 19 0 6 110:49 56 2
1
2 Biskupice
25 18 0 7 88:51 51 4
1
3 Velký Ořechov 25 16 0 9 90:52 47 2
1
4 Březůvky
25 16 0 9 63:42 47 3
2
5 Vysoké Pole
25 15 0 10 62:38 46 3
4
6 Bratřejov
25 14 0 11 78:53 42 2
2
7 Štítná n/Vl. B
25 12 0 13 65:79 38 1
3
8 Vizovice
25 13 0 12 58:78 36 4
1
9 Bohuslavice n/Vl. 25 11 0 14 43:57 33 5
5
10 Rudimov
25 10 0 15 61:76 32 0
2
11 Nedašov B
25 9 0 16 64:66 31 1
5
12 Šanov
25 8 0 17 43:76 25 2
3
13 Drnovice
25 8 0 17 39:66 24 2
2
14 Loučka
25 6 0 19 28:109 17 2
1
Za fotbalisty Richard Zicha ml. Jednatel TJ
„Od silné obezity, až po vícemistra Moravy a Slezska v kulturistice“
Skončila nám jarní sezóna 2018 v kulturistice, ve které jsem se účastnil 4 závodů.
Na všech závodech se mi podařilo probojovat do finále (top 6 závodníků z každé kategorie) a na dvou získat
cenné kovy. Hned první květnový víkend jsem se zúčastnil dvou pohárových soutěží v ČR, ze sobotního FFF
cupu jsem odjížděl ze stříbrem mezi juniory a 4. místem mezi muži. V neděli jsme odjížděli pouze
s postupem do finále jak v juniorech tak mužích.
Druhý květnový víkend jsem se zúčastnil Mistrovství Moravy a Slezska juniorů, které pro mě byly
nejdůležitější. V nejtěžší kategorii celých závodů se mi podařilo vybojovat 2.místo a tím získat vícemistra M
a S (o 1 bod nám uteklo 1. místo, smích).
Poslední závod probíhal až ve Varšavě a byl to mezinárodní Diamond Cup
Poland. Závod byl opravdu na vysoké úrovni, jak po pořadatelské stránce, tak
hlavně po stránce kvality soupeřů. Na těchto závodech mi utekla bronzová
„bedna“ a tak si z Polska odvážíme 4.místo, ale hlavně spoustu nových
zkušeností.
Pořád píšu „podařilo vybojovat“ , „jsem se zúčastnil“ ,tak bych na závěr
rád dodal a taky moc poděkoval hlavně přítelkyni, která mi byla celou přípravu
oporou a všechny závody jsme objížděli společně, v neposlední řadě taky rodině
a kamarádům, kteří mě na závody přijeli podpořit.
Pokud máte zájem se sebou taky něco udělat (nemusí to být zrovna závody v kulturistice), ale nevíte s čím a
jak začít, tak se nebojte ozvat. Ať už je Váš cíl hubnutí, nabírání svalů, zlepšení stravovacích návyků a nebo
se „jen“ chcete cítit lépe.
www.martinadamus.cz

Vážení spoluobčané,
čas utíká jako voda a je tu další díl občasníku. Psala jsem, v minulém čísle, že plánujeme
túry dále od domu, ale nějak se nám to nedaří plnit. Není to z důvodu, že bychom už nechtěli chodit, ale jsou
i jiné akce a někdy dáme přednost i rodinám. Ale zase musím říci, že naši „dříve narození“ kamarádi jsou
takřka každou neděli někde na výšlapu. Pár procházek jsme přece jenom udělali. Vyrazili jsme uctít památku
obětí Ploštiny. Zastavili jsme se v Pozděchově na pouti a pokračovali přes zámeček na Ploštinu, kde probíhal
pietní akt. Poté jsme se vydali do Vysokého Pole kde jsme podpořili naše fotbalisty. Také někteří z nás
navštívili a uctili památku padlých na Ztracenci a Vařákových Pasekách. S kamarády z Vizovic jsme si
udělali toulání kolem Vizovic a zase jsme zakončili túru podporou našich fotbalistů, ale tentokrát
v Bratřejově. Hodně vydařená túra byla Soláň - Hážovické Díly – Rožnov. Cíl byl v Rožnovském pivovaru,
kde nás zavítalo 11 a byl to moc hezký den plný slunce a krásného putování. Nachodili jsme 16,5 km. Naše
skupina byla Bratřejovsko – Vizovická. Navštívili jsme i Prlovskou hospodu kde točí výborného
MUSTAGA. Šli jsme kolem Hrušky až po farmu v Prlově a dolů do hospody. Po cestě domů jsme si
v Pozděchově dali zmrzlinu a ukončili jsme výšlap výbornou pizzou v Bratřejově. No a moc podařený výlet
byl 26.5 a to jsme neputovali za pivem, ale za vínem. Vyjeli jsme z Vizovic vlakem do Mutěnic a pěšky
došli do osady plné sklepů Pod Dubňansků Horu. Mnozí znáte z burčákových pochodů. Z Bratřejova nás jelo
sedm a přidali se i kamarádi z Vizovic tak bylo veselo. Víno nabízelo více jak 20 vinařů. Byl to krásný den
plný slunce, vína a písniček. Pokud se zdá, že jsme nachodili málo tak jsme ještě přidali kola a čas od času
uděláme nějaké kolečko na večer pro dobré spaní. Čeká nás léto a výlety, koupání, dovolené. My jsme se
letos rozhodli zavítat do Afriky na Tuniský ostrov Djerba z Bratřejova nás letí sedm, ale dohromady jsme
dali skupinu 29 lidí z Bratřejova, Prlova, Ubla, Vizovic, Seninky a Želechovic. Takže už se těšíme, protože
bude veselo. Přeji Vám krásné letní dny plné slunce a radosti, štěstí a dobrodružství na různých výletech a
dovolených.
Klub turistů

Za MILOVNÍKY TURISTIKY A DOBRÉHO PIVA Lenka Polanská
Milé maminky, ráda bych vás pozvala mezi nás na faru. Každé úterý
dopoledne se scházíme s malými dětmi, abychom se podělily o své radosti i
starosti a sdílely zkušenosti s ostatními. Děti se mezi tím učí půjčovat si hračky a vycházet s vrstevníky.
Každou středu odpoledne se scházíme i se staršími dětmi ve výtvarném a pohybovém kroužku. Vyzkoušeli
jsme různé styly malování s voskovkami, temperami i vodovými barvami, malování na sádrové odlitky,
polystyrenové vajíčko či modelování ze samotvrdnoucí hmoty. V pohybovém kroužku hrajeme hry a učíme
se s Kikou a Denčou nové taneční kroky.
Klub maminek s dětmi

I přes prázdniny se budeme
scházet v areálu fary. Budeme rády,
když mezi nás přijdou nové maminky
do klubíku.

Ing. Marie Ponížilová

ŘKF Bratřejov

Farní den

Stalo se již tradicí, že jedenkrát do roka se uskuteční tzv. farní den - tentokrát
mělo setkání v neděli 10.června i další významný důvod - oslavu kulatých
narozenin a výročí kněžství faráře P. Josefa Rosenberga. Na začátku jsme
oslavenci popřáli a zazpívali přímo pro něho složenou oslavnou píseň. Potom
mu byl předán speciální poukaz „Vyhlídkový let“ s poznámkou, že za chvíli
přistane na farním dvoře speciální letadlo s odletem „ihned“. A protože je P.
Josef pro každou legraci, nechal se „připoutat“ na nosítka a „vzlétnout“ nad
Alpami, Tatrami, Šumavou a Beskydami. Ve skutečnosti se pomyslné
„letadlo“ vzneslo nad dětské auto Tatra, lahvičky Alpy, nad vypečeným
chlebem Šumava a nad plechovkou piva Radegast. Nechyběly ani „letušky“,
které patřičně okomentovaly každou destinaci, aby byl let správně navigován. Všichni se příjemně pobavili a
oslavenec sklidil velký aplaus za odvahu. Na správné oslavě nesmí chybět
dobré jídlo a pití. Bylo připraveno maso na grilu, řízečky, pivo, limo,
výborná káva a dětem se nejvíce zamlouvala cukrová vata. Každý přinesl
něco sladkého k zakousnutí nebo pár kapek valašské rosy. I když
předpověď slibovala přeháňky, nakonec se počasí vydařilo stejně jako celé
příjemně strávené odpoledne.

Pozvánka na cimbálovou muziku RÉVA do kostela
Přijměte pozvání do kostela sv. Cyrila a Metoděje na poutní mši, která bude 5.7. v 10.30h.
Zároveň jste také všichni srdečně zváni na koncert, který se uskuteční v pátek 6.7. v 18h v kostele.
Cimbálová muzika RÉVA má velmi pestrý repertoár - s typickými lidovými nástroji dokáže zahrát jazz,
klasickou hudbu, filmové melodie, lidové písničky a dokonce i rock.
V neděli 8.7. v 10.30h bude pak při mši
požehnán obecní prapor a v 11.30h
proběhne žehnání památníku padlých
I.světové války, který našel své nové
místo na prostranství u Tkadleců.
Marie Poláchová

TŘÍDĚNÍ MÁ SMYSL
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí. V loňském roce občané
odevzdali k recyklaci 518,58 kilogramů starých spotřebičů
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec
obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém
Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného
odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském
roce vyřadili 518,58 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili
12,58MWh elektřiny, 893,41 litrů ropy, 48,02 m3 vody a 0,23tun primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 2,31 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 9,96tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400litrů ropy
potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele
počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod
notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního
prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 16 000
sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé
středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro.
Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz
nebo na www.cervenekontejnery.cz.
Odměnou za třídění odpadu byla pro děti Bratřejovské školky a školy exkurze do firmy Metalšrot Tlumačov
a.s., kde se děti seznámily se zpracováním kovového odpadu.

Správné řešení tajenky můžete odevzdat do 31.7.2018 v kanceláři Obecního úřadu. Ze správných řešení
budou vylosováni a odměněni 3 výherci.
Vážení spoluobčané,
čas odpočinku, prázdnin a dovolených se blíží. Přeji Vám co nejvíce slunečných dnů,
odpočinku a pohody. Ještě jednou mi dovolte, Vás pozvat hned první prázdninový týden na oslavy 550. let
od první písemné zmínky o naší obci.
Slovo na závěr

550.výročí od první písemné zmínky obce Bratřejov
Datum 6-8.7.2018 se blíží mílovými kroky . Čeká nás pestrý víkend kultury, setkání s rodáky , hosty ,
kamarády a kolegy. Akce začíná v pátek od 18.00 hod. v kostele sv.Cyrila a Metoděje koncertem cimbálové
muziky RÉVA. V sobotu je začátek už v devět, kdy začíná výstava fotografií Vladimíra Holuba výstava
z činnosti MS Bratřejov. Před pohostinstvím budou naši myslivci podávat zvěřinový guláš. V deset hodin
bude uvítání rodáků, občanů a slavnostní zahájení starostou obce, předání pamětních plaket bývalým
starostům. V jedenáct vystoupí naši nejmenší z MŠ a ZŠ Bratřejov. Následovat bude oběd, po kterém
vystoupí bývalá Bratřejovská skupina Démoni. Na fotbalovém hřišti začíná akce v 16.00 hod a vystoupí zde
revival Michal David, skupina Kabát a valašská folková skupina Veselá Bída ze Vsetína. Od devíti hodin
začne taneční zábava, následovat bude ohňostroj a vystoupení DJ. Program bude moderovat Ondřej Carda,
známý třeba jako moderátor Zlínského film festu. V neděli program začíná v 10,30 hod. mší a vysvěcením
obecního praporu v kostele sv. Cyrila a Metoděje. V 11.30 vyjde průvod z kostela k památníku padlých
I.světové války, kde proběhne vysvěcení. A od 14.00hod v sále KD k poslechu a tanci zahraje dechový
soubor Fryštácká javořina z Fryštáku. Na neděli je možno si předem objednat na obecním úřadě oběd, který
se bude vydávat ve dvanáct hodin v pohostinství KD. Na celou dobu konání oslav je zabezpečeno
občerstvení a mnoho doprovodných akcí. Např. ražba pamětních medailí, malování na obličej, skákací hrad,
prodej reklamních předmětů a pamětní kniha k výročí obce zpracována panem Pálou. Všichni jste srdečně
zvání.
Richard Zicha, starosta obce
Obecní úřad v Bratřejově ve spolupráci s HISTORICKOU MINCOVNOU v Jablonci, vydávají
pamětní minci u příležitosti 550 let zmínky o obci,
která se bude i přímo razit na oslavách v různých barevných provedeních.
Lze si předem objednat
Na shledanou na oslavách obce 7.7.2018 se těší zastupitelstvo obce Bratřejov i Historická Mincovna.
www.historickamincovna.cz , mincovna@volny.cz
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