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Zdarma

červen 2019

Léto, je doba odpočinku a dovolených, krásných slunečních dnů a teplých nocí. Přeji všem občanům,
prožití těchto dlouhých dnů, příjemně a pohodově, mnoho zážitků z prázdnin našim dětem a ničím
nerušenou dovolenou a pohodu.
Richard Zicha, starosta obce
Z jednání zastupitelstva
obce
v obdobízastupitelstva
duben-červen
2019
Zastupitelstvo obce Bratřejov na svých zasedáních
SCHVÁLILO
- firmu Autospol Uherské Hradiště s.r.o.
k realizaci akce “ Bratřejov – dopravní
automobil s požárním a nákladním přívěsem “
za nabídkovou cenu 876 259,89 bez DPH.
- podání žádosti o dotaci přes Mikroregion
Vizovicko k vytvoření pasportu veřejné zeleně,
kanalizační sítě a pořízení elektronické desky pro
obec Bratřejov
- přijetí dotace od Zlínského kraje na ,,Změnu
územního plánu obce Bratřejov“ v hodnotě
250 000,-Kč.
- sjezd u rodinného domu č.p.6 dle předložené
dokumentace
- rozpočtové opatření č.III/2019
- podání žádosti o dotace z fondů Evropské unie
z Programu rozvoje venkova 2014-2020 ,,Lesní
cesty a technika do lesů 2019 a vyčlenění
prostředků na spolufinancování projektu
- zakoupení nového plynového
sporáku do kuchyně KD Bratřejov

- zadání k vytvoření odhadu nemovitosti a
pozemků pro odhadce pana Josefa Martinku
- podání žádosti o dotace na výstavbu nové požární
zbrojnice a vyčlenění prostředků z rozpočtu obce
na spolufinancování akce
- firmu PROKOP MOSTY s.r.o. k vypracování
projektové dokumentace a inženýrské služby akce
,, Most M02 u Zrníků“ a „ Opěrná zídka na
p.č.119/1“
- jednorázový poplatek za jednu urnovou
dvojschránku v hodnotě 8000,- Kč a poplatek za
nájem jedné urnové dvojschránky v hodnotě
2 500,- Kč na dobu 15 let
- geometrický plán č 666-74/2019 a odkup
pozemku p.č. 2691/2 o výměře 372 m2 za cenu
35,-Kč/1m2 což činí 13 020,-Kč.
- firmu AQUADROP, s.r.o. Mysločovice k akci
projektová
a
inženýrská
činnost:
“Odkanalizování obcí Lutonina, Jasenná, Ublo,
Bratřejov “
VZALO NA VĚDOMÍ:
- zprávy hodnotící komise z výběrových řízení
- informaci o účelové komunikaci pod farmou

- informaci policie ČR o bezpečnostní situaci
v obci Bratřejov za rok 2018
- informaci starosty k akci odkanalizování obcí
Bratřejov, Ublo Lutonina, Jasenná
- informaci o konání oslav Svátku matek
dne 12.5.2019
- informaci o možnostech změny systému třídění
odpadu v obci a pověřuje starostu obce doplnění
informací o možnostech získání dotací
- informaci starosty k realizaci akce projektová
činnost chodníky kolem I/49 ke hřbitovu
- návrh Řádu veřejného pohřebiště obce Bratřejov
- informaci starosty obce o možnostech připojení
vodovodu obce Lhotsko na místní část Bratřejov
Chrámečné
- informaci starosty o podaných žádostech k získání
dotací z MMR .
- informaci o možnostech získání dotací na
elektronickou informační desku obce Bratřejov
- informaci o zpracované odhadní zprávě na odkup
rodinného domu č.p.156 za účelem rekonstrukce a
přestavby na mateřskou školku. Zastupitelstvo
SCHVÁLILO odhadní cenu nemovitosti a pověřuje
starostu obce k dalšímu jednání s majitelem.
- závěrečný účet Mikroregionu Vizovicko

- informaci starosty obce k programu obecní pouti
Zastupitelstvo ZVEŘEJNILO ZÁMĚR
- odkoupení pozemku p.č.2691/2 který leží pod
místní komunikací č 30 C.
- prodeje obecního pozemku p.č. 2525/2 62 m2,
který leží v zahradě u č.p.191 a odkup pozemku
p.č. 2118/4 a 2118/54, který leží pod MKč1C a
účelovou komunikací směrem ke střelnici
- prodej části obecního pozemku p.č.2612/8 ostatní
plocha - ost. komunikace, který leží v zahradě u
č.p. 82 v části Bratřejov.
- odkupu části pozemku p.č. 119/1 zahrada
k plánované výstavbě opěrné zídky pod MK č. 10C
- koupě pozemků p.č.st 257 a část pozemku
p.č.169/2 včetně rodinného domu. č.p. 156
Zastupitelstvo NESCHVÁLILO
- finanční příspěvek na zabezpečení provozu linky
bezpečí
- podání žádosti o dotace na vybudování
workoutového hřiště za obecním úřadem
- vypsání výběrového řízení na realizaci projektu
,,Klimatizace v KD Bratřejov
- zakoupení příkopového mulčovače za traktor

V letošním roce jsme požádali na MMR o dotace, na novou střechu a učebnu Základní
školy a přístavbu kulturního domu na sociální zařízení a šatny. Žádná žádost neprošla a
nebyla schválena. Příští rok, budou žádosti zaslány opakovaně a věříme, že uspějeme. Realizujeme
protipovodňový systém obce, výměna rozhlasu a instalace protipovodňového čidla do toku Bratřejovského
potoka. Získali jsme, přes Zlínský kraj a ředitelství HZS dotace, na novou výjezdní techniku pro jednotku
HZS Bratřejov. Jedná se o devítimístný Ford Transit, i s výbavou, který bychom měli do čtrnácti dnů převzít,
od dodavatele Ford Uherské Hradiště. Po dvou létech nám přidělili dotaci na památník padlých I. sv. války.
Na podzim se určitě pokusíme získat dotace na kontejnery pro tříděný odpad a rádi bychom nastavili nový
systém třídění odpadů v naší obci. Pokračujeme v práci na změně územního plánu obce a máme podanou
dotační žádost na vytvoření pasportů veřejné zeleně, kanalizační sítě a elektronické veřejné desky obce
Bratřejov. Probíhá projektová příprava na opravu mostu u Zrníků. Pokud se vše stihne dle plánu, rádi
bychom na podzim požádali o dotace. Pokračují přípravné práce na velkou akci, kterou je odkanalizování
obcí Bratřejov, Ublo, Jasenná a Lutonina s výstavbou čistírny odpadních vod, v obci Lutonina. Jsme ve fázi
vytvoření dokumentace k územnímu řízení. Proto si dovoluji poprosit všechny občany, aby byli nápomocní
v přístupech na pozemky a pomohli posunout obec zase o mílový krok dál. Vždyť při vybudování kanalizace
se budou realizovat taky nové chodníky a dají se do nového stavu místní komunikace. Je to poslední
inženýrská síť, kterou obec nemá vyřešenou. V blízké době budou po obci chodit geodeti a zakreslovat
možnosti uložení kanalizace a jak víme voda teče z kopce a moc místa k uložení kanalizace nemáme. Musí
se dodržet odstup od plynu, vodovodu i optického kabelu, které jsou uloženy v obecních komunikacích.
Proto si Vás dovoluji ještě jednou poprosit o spolupráci, děláme to pro nás a naše budoucí pokolení.
Od 1.7.2019 se začíná realizovat okruh dodávky el. energie pro naši obec položením vysokého napětí od
Chrámečného. Nyní k nám el. proud, byl dodáván z Vizovic přes Lutoninu, Jasennou a Ublo. Jestliže na
tétoe trase vznikla porucha, byli jsme vždy odpojení od el. energie. Nyní se položí nové zasíťovaní od Horní
Lhoty. Už se tedy nestane, že bychom byli bez elektřiny. U této výstavby se uloží do země část veřejného
osvětlení a nízkého napětí na Chrámečném. Za obchodem v Bratřejově se vystaví nová moderní trafo
stanice. Do země se také uloží část nízkého napětí a veřejného osvětlení ve středu obce. Realizace by měla
trvat, do října letošního roku.
Dotace obce

Co se děje v obci

Vítání občánků 13.3.2019 jsme přivítali pět nových občánků obce

Svátek maminek 12.5.2019

Pálení čarodějnic 27.4.2019

Dětský den s klaunem Brdíkem 1.6.2019

Dětský den Na Chrámečném
V sobotu 8.6. od 15 hodin před hospodou Na Chrámečném proběhl 34. ročník Dětského dne. Pro děti zde
byla řada atrakcí a to, 5 disciplín pro děti (lukostřelba, skákání v pytli, kopání na branku a další), malování
na tvář, skákací hrad, vyřezávání ze dřeva, zhruba hodinu a půl jezdil dostavník, kterým se děti mohly svést.
Následovala ukázka parkuru a výcviku psa. Mezi nejoblíbenější aktivity jako každý rok patřily sladkosti
padající z nebe :-) a nafukovací dětské hřiště. Velkou radost dětem udělala pěnová koupel, za kterou moc
děkujeme místním hasičům. Této akce se zúčastnilo zhruba 130 dětí.
Návštěvníci mohli využít nabídku dětské tomboly, kde letos bylo dost výherních losů, zhruba 400 výher.
Bylo připravené bohaté občerstvení. Odpoledne se o zábavu staral DJ Pedro a večer skupina Kosovci. Chtěla
bych moc poděkovat obci i všem dobrovolníkům, kteří se na této akci podíleli.
Na 35. ročník se můžete těšit v sobotu 13.6.2020.

III. ročník Letního biatlonu 29.6.2019

Pavlína Křižanovská

2019

Klub důchodců Bratřejov
Přeji všem krásné léto a zdravím vás.
Přišel čas nového vydání Občasníku. Tak i já vám trošku připomenu, co jsme podnikali a co nás ještě čeká.
To, že pravidelně vždy první úterý v měsíci probíhají schůzky Klubu důchodců na klubovně KD, již všichni
víte. Teď jen připomenu, že v červenci a srpnu schůzky nebudou - je léto spousta z vás někam odjíždí na
dovolenou, jiní máte hlídací povinnosti - prostě si užijte léto a v září se opět uvidíme.
Co se událo od minulého vydání občasníku - 13. dubna proběhla Výstava umu a řemesel. Letos netradičně
od 14 hodin. Myslím, že se akce vydařila a všichni jste se pobavili. Nejen, že přijela spousta prodejců, ale
také doprovodný program byl bohatý.
Hrozně moc musím poděkovat našim mladým maminkám, které si připravily kavárničku nejen s kávou, ale
také výbornými dortíky a zákusky. Prostě luxusní cukrárna. Přijeli nám zahrát a zazpívat děti z CM Ocůnek
z Vizovic. No a moje věrné pomocnice připravily spoustu dílniček, abyste se nenudili - vyráběly se kuřátka a
králíčci z vlny a papíru, malovalo se, zdobily se perníky, pekly se „Jidáše“, na kterých jsme si i pochutnali.
No a ještě jsme malovali vajíčka a těmi pak zdobili náš Velikonoční strom.
Tímto chci poděkovat chlapům z obce, že nám strom - vrbu "zasadili ", ale to nebylo vše, protože za 14 dnů
nám strom měnili za Májku - chlapi díky.
Tím se dostávám k další akci - 27.4. Stavění máje s pálením čarodějnic. Májku jsme již stavěli poněkolikáté
a ČARODĚJNICE byly premiérou. I přesto se nás slétlo celkem dost a ještě více bylo těch, kteří si kostým
"zapomněli "doma, tak snad příští rok. Důležité je, že ať s kostýmem či bez kostýmu se všichni bavili. Už, se
těším na příští rok.
Další akcí byl 1.6. Dětský den s klaunem Brdíkem na
fotbalovém hřišti. Počasí nám vyšlo, vaše účast byla
hojná - jen soutěžících dětí bylo 84! Opět, poděkuji
našim mladým maminkám, které se postaraly o
výborný bufet s dobrůtkami - spolupráce s nimi je
super - jsem hrozně ráda, že jsem je oslovila a ony se
na to daly. Ale tentokrát asi musím poděkovat hlavně
jejich manželům, kteří si vzali na hlídání děti, aby
maminky mohly pracovat- takže chlapi díky. O
občerstvení se také starala hospoda na Hřišti paní
Suré. Klaun BRDÍK nezklamal a myslím, že pobavil
nejen děti. A ještě poděkuji našim CÉREČKÁM,
které přišly dětem zatančit a také si s dětmi
zatancovaly společně. Děkuji taktéž všem, kteří nám

přispěli do tomboly, výtěžek bude použit na nákup kostýmů na Pohádkový les.
Doprovodným programem byly soutěže a hry pro děti. No a tady se dostávám k tomu, abych vám vysvětlila
nový spolek, který se poprvé objevil na plakátu Dětského dne, a to - IN LIBERI - volný překlad z latiny je =
pro děti. Tak jen ať víte, až název opět uvidíte.
Asi si říkáte PROČ? Již třetí rok v obci pořádáme různé akce, a já si pořád říkala jak těmto lidem poděkovat,
protože si to zaslouží a bez nich by se mi akce špatně pořádaly! Tak tedy IN LIBERI - neboli moji věrní
pomocníci jsou - Kamča Gajdošíková, Jitka Kocourková, Pavla Kotrlová, Lenka Polanská, Daniela Surá,
Iveta Zedníková a Zdeněk Bosák. Samozřejmě je vás více, kteří jste nám ochotni na požádání pomoci. Všem
velké DÍKY.
Nezbytným pomocníkem je samozřejmě Obec Bratřejov, která nás podporuje nejen finančně, ale i s
potřebnou organizací.
Jediná věc, která mě mrzí je, že jsem se doslechla - "jestli těch akcí, už není moc ", tak nevím - dělat, nedělat
- jaký je váš názor?
4.6. vystoupily naše CÉREČKY v sanatoriu TOPAS ve Vizovicích, kde sklidily také velký úspěch.
V pátek 21.6. proběhlo Letní setkání důchodců na sále KD. Účast hojná, myslím, že jste se všichni pobavili.
Jinak dalšími připravovanými akcemi je: sobota 31.8.2019 POHÁDKOVÝ LES (rovnou poprosím, kdo by
měl chuť nám přijít pomoci - převléknout se za pohádkovou postavu, jste vítáni. Kostým, buď poskytneme,
ale můžete mít i vlastní.)
Potom až v sobotu 9.11.2019 bude BOBŘÍK ODVAHY. Ale o tom více v dalším občasníku.
Rozloučím se, všem děkuji za to, že se našich akcí účastníte, protože to je pro nás největší odměna.
Všem vám přeji krásné léto, spoustu zážitků a nezapomeňte odpočívat.
Za Klub důchodců a nyní i spolek IN LIBERI -Jana Adamusová.

Základní škola a Mateřská škola

JAK ŠEL ČAS OD JARA DO LÉTA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Každé jaro si vezmeme rukavice, tašky označené barvami odpadních kontejnerů a jdeme čistit kus
přírody. Děláme to proto, aby ta naše Země zůstávala i nadále krásná zelená. My už víme, že i to málo, co
můžeme udělat, má smysl.
S rodiči jsme se sešli na zahradě při oslavě Dne Země. Bylo nás plná zahrada. Vyzkoušeli jsme si, jak
využít dary přírody. Mleli jsme mouku, vyráběli žitné placky, dělali si bonbóny ze sušeného ovoce a
semínek, točili zeleninové špagety, připravovali smoothie z banánu a divokých bylin. V prostoru zahrady
jsme mohli vyzkoušet různé pokusy a činnosti. Třeba vytvořit sopku, obří bubliny, barvení cibulí …Na závěr
jsme se sešli u stolu hojnosti, na kterém byly dobroty, které vytvořily maminky nebo to co nechala vyrůst
příroda.
Zapojením do projektu Šablony II. jsme realizovali spoustu projektových dní. Některé jsme připravili
s našimi pedagogy, např. muzikoterapii, na jiné jsme si pozvali hosty - projekt Les v realizaci střediska
volného času Žabka ze Starého Města. Ale využili jsme i místní řemeslníky a prožili projektový den u pana
Luďka Světlíka v jeho truhlářské dílně. Děti mohly porovnat s jakým nářadím se pracovalo dříve a práci se
současným nářadím si mohly vyzkoušet. Otec a syn Světlíkovi byli inspirací pro ty, kteří by se chtěli stát
truhláři. Hned odpoledne, vznikly z odřezků dřeva, které děti dostaly, zajímavé výrobky. Všechno si mohly
zapisovat tužkou a měřit metrem, který jsme všichni od mistra truhlářského dostali.
Závěr měsíce května jsme strávili společně s dětmi z MŠ Ublo ve Vysokém Poli. Tady jsme se v jejich
envirocentru Pro krajinu zapojili do výukového programu zahrádka a zvířátka. V programu zahrádka děti
mile překvapily paní lektorku svými znalostmi o půdě a živočiších, kteří v ní žijí.
Dinosauří den- tak nazvaly děti den, který chtěly zažít. Byl to trochu jinak prožitý Den dětí.
A je tu měsíc červen! Propáníčka, to to zase uteklo . Co jsme všechno ještě stihli: osázet květinami
truhlíky před školkou, které nám vyrobil tatínek Olejník. Za přítomnosti rodičů pan starosta pasoval
předškoláky na školáky. Jako rozloučení nás čekala Pohádková zahrada a tajemství starého kufru. Hráli si
téměř všichni, velcí i malí. A kdo si nehrál, hlídal budoucí klienty školky, kteří ještě sami nechodili.
Střelnice na Chrámečném byla již tradičním místem našeho setkání s myslivci, kde jsme se opět sešli
společně s dětmi ze ZŠ. Páni myslivci, přijměte poděkování, že i díky vám děti poznávají důležitost „zelené“
přírody.

Společný výlet s dětmi ZŠ, na který nás pozval pan starosta, nás letos zavedl nejprve do soukromého
zooparku a muzea U Havlíčků v Rapotíně. O pár kilometrů dál nás čekala exkurze ve Velkých Losinách, kde
sídlí muzeum papíru a jediná výrobna ručního papíru v republice.
O poslední společnou akci celé naší školo-školky a dětí z MŠ Ublo se postarali bratřejovští hasiči. Ve
spolupráci s profesionálními hasiči ze Zlína byla připravena ukázka vyprošťování osob, zásah u hořícího
autu, překážková dráha, jízda na lanovkové kladce, labyrint, chůze po laně.
I vy, hasiči přijměte ještě jednou velké poděkování.
Prázdniny už stojí na křižovatce a čekají na zelenou. Přejeme vám - užijte si radostné prázdniny i
odpočinkové dovolené.

Děti a pí.učit. mateřské školy
SDH Bratřejov
Hasičská sezona už běží v plném proudu, a tak bych vás ráda seznámila s našimi (prozatím) nejlepšími
výsledky. Na začátek ještě vzpomenu naši tradiční velikonoční Veselici. Ta se konala 21. dubna 2019.
K tanci a poslechu hrála skupina Clera. Doufáme, že si všichni zábavu užili a příští rok se znovu těšíme na
vaši účast.
Trénovat na sezonu jsme začaly začátkem května a naše první soutěž byla 19. května v Martinicích.
25. května se u nás konala okrsková soutěž. Na prvním místě v ženách se umístily Vizovice. My jsme se po
štafetách držely na prvním místě, ale útok jsme dokončily s třetím nejrychlejším časem. Bodů jsme měly
stejně jako Vizovice, jenže pro naši smůlu rozhoduje útok, ten měly lepší. Celkově jsme se tedy umístily na
2. místě. Třetí byla Lutonina a na čtvrtém místě se umístilo Ublo. V kategorii mužů se na prvním místě
umístilo Ublo, na druhém Zádveřice a na krásném třetím místě se umístili SDH Bratřejov muži. Po okrskové
soutěži jsme začaly jezdit na víc a víc závodů. Zatím jsme jich objely 13 (když nepočítám okrskovou soutěž
u nás). Na Zlínské lize závodíme za dorostenky, na ostatních soutěžích za ženy. Na pohárové soutěži ve

Valašské Polance jsme braly 3. místo, v Loukách na Zlínské lize
(ZLPS) 3. místo, na Valašské hasičské lize v Němeticích 2. místo, ve
Valašských Příkazech na noční soutěži druhé místo a náš zatím
poslední úspěch byl 30.6. v Sazovicích na ZLPS, kde jsme vyhrály
pohár za 3. místo a také výborný dort. Na závody s námi samozřejmě
jezdí někdy i tým mužů, kterým se opravdu někdy divíme, že to na
soutěži s námi vydrží. Hlavně bychom moc chtěly poděkovat Dušanovi
Kopečném, protože je to ten nejlepší trenér, jakého jsme si mohly přát,
dále Cyrdovi Strakovi, který nás většinou na závody vozí a nakonec
všem, co nás v tomto sportu podporují. Doufáme, že poháry, co jsme
zatím vyhrály, nebudou tuto sezonu poslední. Neustále se snažíme
zlepšovat a náš nejlepší čas je celkově 20:18, na pravém proudu se
podařila sestříknout už i osmnáctka. Na závěr vás SDH Bratřejov zve
na soutěž v požárním útoku, která je zařazena do ZLPS, jenž se bude
konat 11.8.2019 na fotbalovém hřišti u nás v Bratřejově. Těšíme se na
vaši účast.
za SDH Bratřejov Kristýna Tomšová

Vážení sportovní příznivci,
skončila nám ne příliš povedená fotbalová sezona, po které náš tým mužů skončil na
posledním místě. Po podzimní části se zdálo být vše v pořádku, drželi jsme se uprostřed tabulky s 18 body,
bohužel jaro už tak dobré nebylo. Za celé jaro jsme získali, pouze 4 body propadli se tak až na poslední
příčku. O tom, zda tým sestoupí do 4. třídy se stále jedná, je zde možnost, že nás ponechají ve 3. třídě
z důvodu nezájmu týmů ze 4. tříd postoupit výše.
Hlavním důvodem, proč se na jaře výsledkově nedařilo, byl nedostatek hráčů, kdy jsme některé zápasy
odehráli pouze s 10 hráči, mezi nimiž byli i dorostenci. Právě z tohoto důvodu došlo hned po ukončení
ročníku ke spojení týmu Bratřejova a Lutoniny. Hrát budeme v příští sezoně pod hlavičkou TJ Sokol
Bratřejov, podzim na hřišti v Bratřejově a jarní část sezony potom v Lutonině. Tak snad bude líp.
Zde přikládám výslednou tabulku ročníku 2018/2019
TJ SOKOL

Rk.
Družstvo
1 Velký Ořechov
2 Hvozdná
3 Dolní Lhota
4 Vysoké Pole
5 Nedašov B
6 Rudimov
7 Drnovice
8 Štítná n/Vl. B

Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty 26 23 0 3 102:18 70 1
2
26 23 0 3 101:26 69 2
2
26 17 0 9 78:45 53 1
3
26 14 0 12 49:40 43 2
3
26 14 0 12 62:60 39 5
2
26 13 0 13 73:72 39 4
4
26 11 0 15 61:58 35 1
3
26 12 0 14 57:90 35 1
0

9
10
11
12
13
14

Biskupice
26
Bohuslavice n/Vl. 26
Rokytnice
26
Petrůvka
26
Šanov
26
Bratřejov
26

11 0 15 70:76
10 0 16 38:71
9 0 17 41:62
8 0 18 48:79
10 0 16 35:92
7 0 19 52:78

Pro zajímavost ještě tabulka střelců:
Petr Chromčák
13
Jan Tomšů
11
Daniel Gerža
4
Petr Tomšů
3
Petr Gerža
3
Jan Kalenda
3
Richard Zicha st.
2
Richard Zicha ml.
2

33
29
28
26
25
22

2
3
2
1
5
1

2
2
3
3
0
2
Marek Viktořík
Martin Jančík
Jiří Jančík
Martin Janeczko
Jakub Ondřej
Martin Polčák
Vítězslav Polčák
Michal Tomšů

2
2
1
1
1
1
1
1

Doufám, že nám i přes nepovedenou jarní část zůstanete věrní a i nadále nás budete během domácích ale i
venkovních utkání podporovat.
Richard Zicha ml.
Velmi potěšující zprávou je založení mladší přípravky. Pod vedením Richarda Zichy st. navštěvuje tréninky,
každé úterý a čtvrtek, až šestnáct dětí z Bratřejova, Ubla, Lhotska a Pozděchova. Od podzimu budeme hrát
konečně i pravidelnou soutěž okresního fotbalového svazu. 22.6.2019 jsme se zúčastnili dobře obsazeného
turnaje mladších přípravek v Kateřinicích, kde jsme se herně neztratili, a nikdo nám nevěřil, že naši špunti
hrají svá první střetnutí proti cizím soupeřům. Z výsledků Bratřejov - Kopřivnice 0:2, Bratřejov – Vsetín 2:8,
Bratřejov - Jeseník nad Odrou 2:1, Bratřejov - Bystřice pod Hostýnem 0:4, Bratřejov - Kateřinice 1:4,
Bratřejov – Ústí 0:1. Bratřejov - Hrachovec 0:2. Na turnaji jsme se umístili na děleném šestém až osmém
místě. Takže velký úspěch. Na turnaj jsme odjížděli s ambicemi vstřelit aspoň jednu branku a my jsme
dokonce i jeden zápas vyhráli a s Ústím jsme herně byli o mnoho lepší. Nyní máme do 30. 7. prázdniny a
pak začne příprava na nový ročník soutěží OFS Zlín.
Přikládám ještě možnost, zapojení se dalších dětí do tréninkových jednotek našeho klubu. Děti od čtyř let
můžou navštěvovat velmi kvalitní tréninky a zdokonalovat se především v pohybových dovednostech.
Vůbec nejde o to, aby z nich vyrostli noví Ronaldové nebo Nedvědové, jde o pohyb, hru a sport celkově.
Věřte, že se zde neučí jenom kopat do míče, ale především práci v týmu, zodpovědnosti a pohybové
dovednosti, tímto způsobem chceme děti dostat ven od PC, mobilů a televizí.
Přeji Vám všem hezké prázdniny, Richard Zicha st.

Mladé maminky
Pravidelnými účastníky akcí pořádaných Obcí Bratřejov, jak jste si zajisté všimli, jsou v poslední době
mladé maminky. Ať už je to předvánoční jarmark, velikonoční výstava umu a řemesel, či akce pořádané na
fotbalovém hřišti částečně zajišťují občerstvení, připravují výbornou kávu, limonádu, někdy domácí langoše,
ale hlavně vždy něco malého sladkého s láskou pečeného.
Bez jedné důležité věci, by však nic z toho nešlo, a to bez místní fary. Na faře se již pět let schází maminky z
obce i z okolí se svými dětmi v „klubíku“. Maminky si tu odpočinou u kávy, děti si pohrají na písku.
V průběhu školního roku se zde každou středu koná taneční kroužek pro děti a angličtina pro nejmenší. Co
se týká příprav na výše zmiňované obecní akce, fara mladým maminkám poskytuje zázemí k pečení
zákusků, vaření marmelád i konání přípravných „bojových“ porad. Prostory využíváme zcela bezplatně,
proto jsme se rozhodly, že výdělek utržený na dětském dni věnujeme právě místní farnosti, a to jako velké
poděkování za možnost trávit čas na tak skvělém místě.
Děkuji za všechny maminky, které do těchto akcí jdou vždy s chutí a nadšením, a to jmenovitě: Marie
Ponížilová, Pavla Jandeková, Nikola Chromčáková, Markéta Brhláčová, Jarmila Lišková a Jana Krčková.
Díky patří i Klárce Jančíkové, která nám nejednou ochotně pomohla, a také paní Jarmile Chromčákové, bez
jejíhož skvělého těsta na langoše bychom byly ztracené. V nepolední řadě děkujeme za pomoc a morální
podporu i našim rodinám a drahým polovičkám.
Markéta Brhláčová

ŘKF Bratřejov

Pozvání na pouť do kostela

Je několik možností, s čím spojit nebo jak si užít pouť – návštěvou rodiny, známých, pouťovou atrakcí či
sportovním utkáním na hřišti. K pouti také patří návštěva kostela, neboť datum pouti se vždy váže právě
k datu patrona, kterému je místní kostel zasvěcen. Často od cizích lidí, kteří navštíví Bratřejov, slýcháme, že
máme překrásný kostel.
Proto přijměte pozvání na poutní mši,
která bude dne 5. 7. v 10.30h. Obětována
bude za budovatele kostela P. Jana
Bartoše, díky kterému máme v naší obci
tak pěkný kostel, a také za dobrodince –
tedy i za naše předky, kteří se stavbou, a
nejen s ní, ochotně pomáhali. Všichni jste
na pouť do kostela srdečně zváni.
Marie Poláchová

MS Bratřejov
Bratřejov
Bratřejovští myslivci Vás zvou 4.8.2019 na 36.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 

Nové Mikrojesle Komínek
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. bude na základě úspěšně podané projektové žádosti od 1. 7. 2019
realizovat projekt Mikrojesle Komínek na Palackého náměstí 365 ve Vizovicích.
Tato bezplatná služba péče o děti od 6 měsíců do 3 let včetně je určena pro rodiče (zákonné zástupce)
z Vizovicka a Slušovicka, kteří jsou zaměstnaní, podnikají, hledají si práci, rekvalifikují se nebo studují.
Provoz mikrojeslí bude zajištěn pět dní v týdnu minimálně osm hodin denně i v době letních prázdnin.
Své děti můžete přihlašovat na emailu: zuzana.navratilova@masvas.cz. Více informací a přihlášky dětí ke
stažení najdete na www.masvas.cz. Vaše případné dotazy zodpovím na telefonu 774 348 953.
Těšíme se na Vás a Vaše děti �
Mgr. Zuzana Navrátilová

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. zve ke spolupráci neziskové organizace
Neziskové organizace zabývající se více než 2 roky činností s dětmi a mládeží mohou získat na 3 roky
dotace na své aktivity z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) ve vyhlášené výzvě
„Zvyšování kvality neformálního vzdělávání“ prostřednictvím MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., která
připravuje podání projektové žádosti a nabízí partnerství zájemcům o zapojení do tohoto projektu. Více
informací získáte na emailu: zuzana.navratilova@masvas.cz nebo na telefonu 774 348 953. Podrobnosti o
výzvě najdete na www.opvvv.msmt.cz.
Mgr. Zuzana Navrátilová

Program rozvoje venkova
V rámci třetí výzvy v Programu rozvoje venkova, kterou vyhlásila MAS Vizovicko a Slušovicko bylo přijato
celkem 12 projektových žádostí.
Ve Fichi 1 - Investice do rostlinné a živočišné výroby bylo podáno 7 žádostí.
Ve Fichi 4 - Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh nezemědělské činnosti bylo podáno 5 projektů.
Na základě hodnocení Výběrové komise rozhodl Programový výbor o podpoře 5 žádostí s celkovou výši
požadované dotace 856 870 Kč.
Do této chvíle tedy byla mezi zemědělce, podnikatele a zpracovatele působící na území vizovicka a
slušovicka rozdělena částka přesahující 6,6 mil Kč.
Ing. Ondřej Štach

Pomáháme školám s čerpáním prostředků ze Šablon II.
Před více než rokem vyzvalo MŠMT ve výzvě Šablony II mateřské a základní školy (také
střediska volného času, školní družiny a kluby) k čerpání 6 miliard korun. Výzva umožňuje pro účely
realizace aktivit i pořízení pomůcek, mimo jiné například možnost pořídit hardware a digitální techniku. V
rámci šablony Využití ICT ve vzdělávání je přímo jedním z výstupů vedle samotné výuky také nákup
mobilních zařízení, tj. tabletů, nebo notebooků.
Velmi často školy využívají aktivity zaměřené na vzdělávání pedagogů, doučování dětí a žáků nebo oblíbené
projektové dny. Některé školy zvolily možnost financování nových zaměstnanců jako např. psychologa,
asistenta pedagoga či v mateřských školách chůvy.
MAS Vizovicko a Slušovicko poskytuje v této oblasti bezplatné poradenství a metodickou pomoc
při zpracování Žádosti o dotaci i průběžných půlročních zprávách o realizaci.
Poslední možnost pro podání žádosti je 28. 6. 2019, přičemž vyčerpáno je necelých 50 % alokace.
Ing. Renata Štachová
Polytechnika v MAP II.
V rámci podpory polytechnického vzdělávání v projektu Naše škola - naše radost II. jsme pořídili lis na
odznáčky, tzv. buttonkovač, se kterým jsme se představili na Velikonočním jarmarku ve Vizovicích a v
Bratřejově. Děti si vymalují předtištěný obrázek a za naší asistence si mohou samy vyrobit odznáček,
magnetku nebo zrcátko.
Školy budou mít možnost si od nás půjčit buttonkovač na své akce.
Bc. Alena Rasochová
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