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VÁNOCE jsou svátky klidu, nezkoušejte naši třídu, jsme psávali na tabuli, aby nás učitelé už nechali a
jako děti si užívali vánoční atmosféru. I já Vám přeji krásné, klidné a pohodové prožití vánočních svátků a
do nového roku to nej a to je zdraví, štěstí a trochu víc klidu v této hektické době.
Richard Zicha, starosta obce
Z jednání zastupitelstva
SCHVÁLILO
- finanční příspěvek ve výši 90 000Kč SDH
Bratřejov na hasičskou proudovou stříkačku
podání žádosti o dotace z MMR – Podpora
rozvoje regionů - Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov na akci ,,BRATŘEJOV ŠKOLA
NOVÁ UČEBNA“ a schválilo vyčlenění
finančních prostředků z obecního rozpočtu na
spolufinancování této akce
- podání žádosti o dotace z MMR – Podpora
rozvoje regionů - Podpora obnovy sportovní
infrastruktury na akci ,,Přístavba šaten a sociálního
zařízení“ a schvaluje vyčlenění prostředků z
rozpočtu obce na spolufinancování této akce
- střednědobý výhled obce Bratřejov na období
2020-2023

- zveřejnění záměru prodeje části obecního
pozemku p.č. 1740/3 ve výměře 63 m2 ostatní
plocha - ost. komunikace, který leží v zahradě
u č.p. 217 v části Bratřejov dolansko.
- smlouvu o zřízení věcného břemene, přípojka
nízkého napětí s fy. E.On Distribuce, a.s.
- zakoupení stolu na stolní tenis
- podání žádosti o dotace ze Zlínského kraje na
zvýšení akceschopnosti výjezdní jednotky
SDH obce Bratřejov
- zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku
p.č. 2550/2 o výměře 17 m2. ostatní plochaostatní komunikace, který leží v zahradě u
č.p.180 v horní části obce Bratřejov
- snížení nájmu pohostinství na hřišti na dobu
od 1.11.2019 do 31.3.2020 na částku 2500Kč
bez DPH

- smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení
věcného břemene s firmou E.ON Distribuce,
a.s. na uložení přípojky nízkého napětí k
novostavbě pana Tomšů.
- projektovou dokumentaci na rekonstrukci
mostu MO 02 U Zrníků
- dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o
zabezpečení provedení zápisů údajů do
informačního systému územní identifikace
adres a nemovitostí
- finanční příspěvek ve výši 10 000Kč na
pořádání dětského maškarního karnevalu,
který se bude konat 1.2.2020
- zadání a vypracování studie a návrhu stavby
nové mateřské školky v obci Bratřejov
- na základě žádosti a zveřejněného záměru
prodeje, prodej pozemku p.č.2550/2 ostatní
plocha o výměře 17 m2 za cenu 35Kč/1m2
což činí 595Kč
- rozpočet obce na rok 2020 v rámci paragrafů,
jako
schodkový,
příjmy
ve
výši
12 694 000Kč, výdaje ve výši 20 731 000Kč.
Financování, schodek - 8 037 000Kč bude
kryt z přebytků minulých let
- rozpočtové opatření č.4/2019 a pověřuje
účetní a starostu případnými úpravami v
rámci položek rozpočtu
- rozpočet ZŠ a MŠ Bratřejov 2020
- rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Bratřejov na
období 2021 – 2023
- ceník služeb obce Bratřejov na rok 2020
- vydání obecně závazné vyhlášku obce
Bratřejov č. 1/ 2019 o místním poplatku ze
psů
- vydání obecně závazné vyhlášky obce
Bratřejov č. 2/ 2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
- vydání obecně závazné vyhlášky obce
Bratřejov č. 3/ 2019 o místním poplatku
z pobytu
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene služebnosti č 957/141/2019
s Lesy ČR
- na základě zveřejněného záměru odkupu,
geometrický plán č 684-72/2019 a odkup
pozemku p.č. 2760/2 ostatní plocha-ostatní
komunikace o výměře 85 m2 za cenu 35,Kč/1m2 což činí 2975,-Kč.
- na základě zveřejněného záměru prodeje ,
geometrický plán č 684-72/2019 a prodej
pozemku p.č. 2616/27 ostatní plocha-jiná
plocha o výměře 144 m2 za cenu 35 Kč/1m2
což činí 5040,-Kč

- smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
č. VaK/42/19/86/01670 s Vak Vsetín
- finanční příspěvek ve výši 10 000Kč na
pořádání dětského dne na Chrámečném
- finanční příspěvek ve výši 5 000Kč na
pořádání Jezdeckého dne na Chrámečném
- v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 500Kč za měsíc a odměnu za
výkon
funkce
místostarosty
jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve
výši 6500Kč za měsíc. Odměna bude
poskytována od 1.1.2020
- na základě zveřejněného záměru odkupu
geometrický plán č.669-43/2019 a odkup
pozemku p.č. 2118/4 ostatní plocha-ostatní
komunikace o výměře 48 m2 za cenu 35,Kč/1m2 což činí 1680,-Kč
-

-

-

VZALO NA VĚDOMÍ
výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ za období
2017/2018
zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření
obce za rok 2019
informaci starosty o konání Jarmarku a
rozsvěcování vánočního stromku
informace o možnostech výstavby nové MŠ
na pozemku p.č.st.257 v obci Bratřejov
plán inventarizace za rok 2019 a schválilo
inventarizační komise dle přílohy plánu
inventur
zprávu finančního výboru
zprávu kontrolnímu výboru
návrh rozpočtu obce Bratřejov pro rok 2020
informaci starosty o konání Jarmarku a
rozsvěcování vánočního stromku
návrh změny obecně závazné vyhlášky o
místních poplatcích
informaci starosty o konání
vánočního
koncertu konaného 15.12.2019
informaci starosty o provedených přípravách
na akci odkanalizování obce Bratřejov
střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na
Vizovicku a Slušovicku
zprávu finančního výboru o finanční kontrole
provedené v ZŠ a MŠ Bratřejov
.

NESCHVÁLILO
- na základě zveřejněného záměru prodeje
pozemku p.č.2525/2 ostatní komunikace o
výměře 68 m2
- odkup pozemku p.č.2118/57

Rozpočet obce BRATŘEJOV pro rok 2020
PŘÍJMY

Název položky

tis.Kč

3326 Zachování a obnova hist.hodnot

11339
397
171
50
25
250
95
100
17
0
20
150
35
5
40

0 Daňové příjmy celkem
0 Poplatky celkem
0 Dotace
1032 Těžba dříví
2122 Sběr druhotných surovin
3392 Nájem KD, poplatky
3419 Nájem šatny TJ
3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby
3721 Nebezpečný odpad
3722 Sběr a svoz odpadů
3723 EKOKOM- tříděný odpad
5512 Nájem požární zbrojnice
6171 Činnost místní samosprávy OÚ
6310 Příjem z úroků, divident

3330 Dotace - církve
3341 Poplatky OSA + rozhlas
3349 Obecní občasník
3392 Kulturní dům
3399 Kulturní činnost
3412 Sportovní zařízení
3419 Tělovýchovná činnost
3522 Dar Nemocnice MB Vizovice
3611 Podpora výstavby
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3636 Územní rozvoj DTM ZK
3639 Komunální služby + územní rozvoj
3721 Nebezpečný odpad
3722 Komunální odpad TS
3723 Tříděný odpad

12694

CELKEM PŘÍJMY

VÝDAJE

Název položky

tis.Kč

2333 Most M02

25
276
12
190
500
77
55
1530
3500

3113 Školství

4170

1019 Obč.sdružení - včelaři
1032 Pěstební činost
1036 Služby lesního hospodáře
2212 Místní komunikace - opr. údržba
2219 Poz. komunikace - čekárny
2221 Dopravní obslužnost
2310 Voda, vodovod Syrákov
2321 Odvádění a čištění odpad.vod

3314 Knihovna
3319 Kronikář

3745 Vzhled obce + veřejná zeleň

69
40
8
25
2930
210
30
490
10
210
190
20
400
1548
60
650
100
490

4351 Dotace - Dotek

2

4359 Dotace - Educo

7
440
101
0
995
1330
10
6
7

5212 Ochrana obyv.
5512 Požární ochrana
5519 Příspěvek SHČM
6112 Zastupitelstvo obce
6171 Činnost místní správy
6310 Úroky, poplatky - peněžní ústavy
6399 Daně
6409 Příspěvky nezisk. org.

CELKEM VÝDAJE

20731

Rozdíl,financování z přebytků min.let

-8 037

8
10

Rozpočet ZŠ a MŠ Bratřejov na rok 2020

INFORMACE STAROSTY OBCE o projektu - Odkanalizování obcí Lutonina, Jasenná,
Ublo, Bratřejov
Vážení občané,
jak jste si zajisté všimli v minulých dnech se po obci pohyboval pan projektant a geodet a zaměřovaly se
výškopisy a polohopisy hlavních řádů připravované akce ,,Odkanalizování obcí Bratřejov, Lutonina, Ublo a
Jasenná“. Věřte, není jednoduché naprojektovat uložení hlavních řádů kanalizace a vejít se vedle vodovodu,
plynovodu a telekomunikací. V tomto výtisku je umístěna tabulka, která vám bude taktéž dodána mnou, při
každoročním roznášení kalendářů. Poprosím Vás všechny o vyplnění údajů, které budete vědět a zpět vrácení
do kanceláře obce v prvním týdnu příštího roku. Pokud si nebudete vědět rady, obraťte se na obecní úřad a
rádi Vám s vyplněním pomůžeme. Dle vysvětlivek přiložených k tabulce je třeba na náhledu z katastru
zakreslit všechny výustě Vaší kanalizace z rodinného domu a sítě, které je kříží. Aby, projektanti vymysleli
dle situace přípojku k vašemu rodinnému domu. Moc nám tím pomůžete a urychlíme vytvoření projektové
dokumentace. Věřte, děláme to pro sebe a budoucí pokolení a proto Vás prosím o pomoc při této velké
stavební akci obce.
Aspoň trochu pomůžeme našemu životnímu prostředí a přírodě. A máme jí co vracet.
Děkuji všem za spolupráci.
Richard Zicha, starosta obce
Vodohospodářský průzkum odkanalizování jednotlivých nemovitostí
Vážení občané,
Ve výše uvedených obcích je připravována projektová dokumentace pro územní řízení zahrnující
odkanalizování obcí Lutonina, Jasenná, Ublo a Bratřejov.
Cílem dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) je mj. navrhnout trasy splaškových kanalizačních stok a
rovněž napojení jednotlivých nemovitostí na ně. Návrh tras a projednání s vlastníky pozemků bude probíhat
v součinnosti projektanta a zástupců příslušných obcí.
V rámci projektu bude řešeno i napojení jednotlivých nemovitostí na navrhované stoky, proto se na občany
obracíme s tímto průzkumem.
Kanalizace je navrhována proto, aby byly splaškové odpadní vody čištěny na úrovni současných zákonných
požadavků a technických možností. Návrh tras bude v rámci územních možností navržen takovým
způsobem, aby většinu nemovitostí bylo možno na novou kanalizaci napojit.
Technické řešení kanalizace
Ve zmíněných obcích je navržena kompletně nová soustavná splašková kanalizační soustava, která bude
odvádět splaškové odpadní vody na navrhovanou společnou ČOV pod obcí Lutonina.
Z obce Bratřejov budou odpadní vody přečerpány do Ubla, odkud potečou gravitačně přes Lutoninu na ČOV.
Na kanalizaci v Lutonině bude napojena také splašková kanalizace z Jasenné.
Stávající kanalizace bude ponechána pro odvádění dešťových vod (tzv. oddílný systém kanalizace).
Je třeba zdůraznit, že vybudování splaškové kanalizace znamená důsledné oddělení dešťových a splaškových
odpadních vod.
V praxi to bude znamenat podchycení vývodů ze septiků, sociálních zařízení, kuchyní a koupelen. V případě
více vývodů z domu budou tyto spojeny a navazovat bude vlastní soukromá kanalizační přípojka.
Kanalizační přípojky budou řešeny samostatně po realizaci stokové sítě.
Z vlastního kanalizačního řadu je na veřejné části vysazeno tzv. napojení stoky zakončené plastovou
šachtičkou průměru DN 400.
Na napojení budou navazovat vlastní přípojky z jednotlivých nemovitostí, které budou z plastového PVC
potrubí DN 150.
Spolu s tímto průvodním dopisem je předáván i dotazník – průzkum odkanalizování nemovitostí. Přílohou
dotazníku je výřez situace ze zpracované studie odkanalizování obcí.

Pracovníci obce (v případě potřeby i projektanta) Vás při shromažďování podkladů navštíví a pomohou
v případě problémů s vyplněním, podají podrobnější vysvětlení a zodpoví případné dotazy. V rámci
urychlení přípravy Vás prosíme o prostudování a dle možností i vyplnění.
Cílem tohoto průzkumu je zjištění umístění vývodů splaškových OV z nemovitostí a jejich hloubky.
Komentář k jednotlivým bodům:
1. Majitel nemovitosti – jméno Prosíme vyplnit jméno a příjmení
a příjmení:
majitele či majitelů nemovitosti.
2. Adresa č.p.
Vyplnit je-li odlišná od adresy
nemovitosti.
3. Doba napojení:
(zakřížkovat)
4. Počet vývodů splaškové
kanalizace:
Hloubka vývodu č. 1
Hloubka vývodu č. 2
Hloubka vývodu č. 3
Hloubka vývodu č. 4
5. Křížení dalších inženýrských
sítí (překážky v zemi):

6. Povrchové překážky
(chodník, cesta, plot), druh
povrchu:

v průběhu stavby
později
nepožaduji
Zakřížkovat zájem o připojení.
Doplnit číslem.
Uvést hloubku vývodu od terénu.
Vývody naznačit v náčrtu níže.

Uvést stávající kanalizace,
vodovody, plynovody, sdělovací
kabely vč. přípojek, které bude nová
kanalizační přípojka křížit.
Uvést co bude výkopem přípojky
kříženo.

7. Napojení v komunikaci
(frézování):
8. Uliční vpusti:

Dojde k zásahu do asfaltových
ploch?
Budou zasaženy stávající uliční
vpusti?
9. Nutnost odkanalizování
Uvést zdali je nutné odkanalizovat
sklepa (pračky, vany, apod.): sklep nemovitosti a jaké zařízení.
10. Délka přípojky [m]:
Bude změřena ze situace v měřítku
1:500.
11. Schematický náčrt
Doplnit schematický náčrt
(poznámky):
s orientačním umístěním vývodů.
Načrtnout nemovitost s dalšími
orientačními body – sousedi, potok,
komunikace.
Možnost využití výřezu situace ze
studie.
Projektant:

Ing. Dušan Novotný , AQUADROP, s.r.o.
tel. 737600490
e-mail: novotny@aquadrop.cz

SVOZ ODPADŮ – Přehled termínů na rok 2020

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

obec Bratřejov 2020
Komunální odpad
PET
2,9,16,23,30
13
6,13,20,27
10
5,12,19,26,
9
2,9,16,23,30
6
7,14,21,28
4
4,11,18,25
1,29
2,9,16,23,30
27
6,13,20,27
24
3,10,17,24,
21
1,8,15,22,29
19
5,12,19,26
16
3,10,17,23 středa, 30 středa
14
čtvrtek
pondělí

Papír
27
24
23
20
18
15
13
10
7
5
2,30
28
pondělí

Sklo
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
středa

BIO
23.
20.
19.
30.
28
25.
23.
20.
17.
29
26.
čtvrtek

NOVĚ od 18.12.2019 můžou občané využít kontejner na sběr použitého kuchyňského oleje, který bude
umístěn u obecního úřadu.
• Zamysleli jste se někdy nad tím, co dělat s použitým kuchyňským olejem, když na něm usmažíte k obědu
řízky, hranolky nebo smažák?
• Nelijte ho do odpadu, ucpáváte ho!
• Nedávejte ho do popelnice, znečišťujete tím životní prostředí!
• Dávejte olej nám!!!
• Olej po vychladnutí nalijte trychtýřem přes sítko do PET lahve a řádně ji uzavřete!
• Pak ji odneste na sběrné místo ve Vaší obci a vložte do naší označené sběrné nádoby.
• Pomůžete tím nejen životnímu prostředí, ale i sobě a Vaší obci, která peníze, které za olej od nás dostane,
může využít pro rozkvět obce.
• My olej využijeme jako druhotnou surovinu, tím společně ochráníme naše životní prostředí.
Informace Českých radiokomunikací k vypnutí vysílání DVB-T
Přechod na DVB-T2 se uskuteční v období listopad 2019 – červen 2020. Vysílání celoplošných DVB-T sítí
bude v České republice definitivně ukončeno 30. června 2020.
Pro naši obec vypnutí DVB-T na vysílači Zlín-Tlustá hora je plánováno na 31.05.2020
Co je třeba pro to udělat?
1. Pořídit si set top box (cena startuje na 550 Kč, i nejlevnější boxy umožňují příjem v HD kvalitě a lze je
připojit i nejstarším televizorům) nebo televizor, které nový signál umí přijmout. Podívejte se, které
přijímače již byly na příjem DVB-T2 a kodek HEVC certifikovány www.dvbt2overeno.cz. V obchodech
poznáte certifikované přijímače podle nálepky DVB-T2 ověřeno.
2. Naladit si DVB-T2 vysílání již dnes. V případě individuálních antén není obvykle potřeba činit žádné
změny. U společných antén v bytových domech je nutné povolat specializovanou servisní firmu.
Specializovaných servisních firem je omezený počet, doporučujeme proto tento krok učinit co nejdříve.
Jejich seznam také najdete na webu www.dvbt2overeno.cz. reno.cz
Pokud budete mít dotazy, obraťte se na naši zákaznickou linku: +420 800 929 929 (Po – Pa, 8:00 – 20:00),
můžete nás kontaktovat prostřednictvím webových stránek www.dvbt2overeno.cz a informace jsou dostupné
také prostřednictvím informačního TV kanálu Nalaďte se na DVB-T2.

ŽÍT DOMA
Tisková zpráva
Vlasta se vrátila z nemocnice, sama se o sebe nepostará. Co teď?
Nová informační kampaň má ukázat, že ŽÍT DOMA lze
Vlasta se po mozkové příhodě vrátila z nemocnice závislá na péči druhých. Syn Honza, který má náročnou
práci a velkou rodinu, si kvůli tomu vzal dva týdny dovolené, ale teď už musí zpátky do práce… Stojí před
rozhodnutím, co s maminkou dál? Jak se o ni zvládne postarat, když zároveň musí pracovat, starat se o dvě
dospívající děti? Podobné otázky si kladou mnozí z nás, když náhle onemocní někdo v rodině, utrpí těžký
úraz, nebo stárnoucí rodiče ztrácejí soběstačnost. Někdy v situaci, kdy jsou na pokraji sil, náročnou péči
doma už nezvládají a pomýšlí na péči ústavní, např. domov pro seniory.
Často ale může být řešením terénní pečovatelská služba. Její uživatel může dál ŽÍT DOMA, část péče
na sebe převezmou odborníci, rodině se uleví a získá podporu. Podívejte se zde.
Sledujte nově spuštěný portál zitdoma.cz a také facebook, kde se dozvíte informace, rady a tipy pro život
a péči doma, nebo si přečtete zajímavé příběhy a rozhovory.
Institut sociální práce, z.s., který v oficiálním partnerství či úzké spolupráci se šesti kraji ČR pomáhá
pečovatelským službám změnit jejich fungování, aby se staly opravdovou podporou v péči v souladu s vizí
ŽÍT DOMA, v tuto chvíli spouští stejnojmennou informační kampaň. „Chceme upozornit na to, že ŽÍT
DOMA se dá, i když se staneme závislými na péči druhých. Není třeba hned uvažovat o stěhování do
pobytového zařízení, protože můžeme využít pomoc terénní pečovatelské služby. Ty se teď na mnoha místech
mění ve služby podporující setrvání v přirozeném prostředí, tedy doma, i když je uživatelova míra závislosti
na pomoci vyšší,“ vysvětluje předseda Institutu Jakub Čtvrtník.
Institut sociální práce, z.s. vznikl z iniciativy odborníků v oblasti sociálních služeb, kteří mají společný cíl:
umožnit lidem ŽÍT DOMA co nejdéle. A to i ve chvíli, kdy se stanou závislí na intenzivní pomoci druhých.
Institut mění fungování především pečovatelských služeb - už nezajišťují jen rozvážku obědů a úklidy
seniorům, ale věnují se odborné péči. Umožňují ŽÍT DOMA všem potřebným bez rozdílu věku, i s III. a IV.
stupněm příspěvku na péči, kteří bývali výhradně klienty pobytových zařízení, např. domovů pro seniory. Na
úrovni krajů Institut zpřehledňuje systém financování sociálních služeb, vytváří kritéria a pravidla pro jejich
optimální zajištění.
Žít doma
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007655
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Kultura v obci
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Institut sociální práce, z. s.
Duchcovská 361/11, 161 00 Praha 6, IČ: 04323882
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Tvůrčí dílny opět v akci 22.11.2019
Jako každoročně se před jarmarkem konaly tvůrčí dílny. Pod vedením Mirky Kopečné se tvořily vánoční
dekorace a adventní věnce. Zdá se, že máme malý sál. Po prvních ročnících, kdy se akce konala v klubovně,
jsme se museli přestěhovat do sálu KD a letos byl sál k prasknutí. Velmi, nás těší, že se tato krásná před
adventní akce stala tradicí a navštěvuje jí čím dál víc lidí a nejen z naší obce. V příštím roce máme tvůrčí
dílny naplánované hned pět krát a to malování obrazů, batikování, velikonoční, podzimní dýňování a
adventní věnce, vše je zapsáno v obecním kalendáři. Těšíme se na šikovné ruce, jak dětí, tak maminek,
tatínků, dědečků a babiček.

IV. Adventní jarmark a rozsvěcování vánočního stromu s betlémem
Již 23.11 2019 se uskutečnil IV. ročník Bratřejovského jarmarku. Zahájení obstaraly děti z cimbálovky
Ocůnek. Každým rokem se snažíme přijít s něčím novým a tak, jak jste si zajisté všimli, byly vyrobeny nové
kulaté stolky, kterých dle obsazenosti bylo málo, takže příští rok přidáme. Letos, dalo by se říct, všech
pochutin bylo dosti. Doufám, že všem chutnalo a byli spokojeni. Samozřejmě je pořád co zlepšovat, nelze
usnout na vavřínech. Celý den doprovázel jarmark hrou na gajdy- gajdoš Petr Sovják. Ve večerních hodinách
pokračoval dlouhý sobotní den rozsvěcováním vánočního stromu. Sešlo se nás na návsi opět hodně a spolu
jsme vyslechli koledy a písně žáků ZŠ Bratřejov a scénku dětí z klubu maminek. Po rozsvícení bylo
nachystáno 400 ks domácích řízků a vše se snědlo  Rád bych poděkoval těm, kteří se na přípravě a průběhu
akce podíleli, hlavně zastupitelům, řezníkům, SDH Bratřejov a personálu pohostinství KD, ale také všem
návštěvníkům za krásnou atmosféru.
Richard Zicha, starosta obce

Vánoční pohádka o zvířátkách
Od začátku října se pravidelně každé pondělí setkáváme s dětmi předškolního věku v prostorách fary „v
maštalích“. Společně hrajeme hry, učíme se říkanky a také tancujeme. Když jsem dětem navrhla, že bychom
se mohli naučit na rozsvěcování vánočního stromu vánoční pohádku o tom, jak zvířátka pelášila k Betlému,
byly nadšené. Hned si vybraly zvířátko, kterým chtějí být a vyrobily si papírovou figurku. I když jsem nebyla
úplně přesvědčena, že pohádku stihneme natrénovat za dva pondělky, děti mě utvrdily v tom, že se vůbec
nemám čeho obávat. Všechny děti byly velmi šikovné a s nadšením ji odvyprávěly před vánočním stromem.
Děkuji rodičům, že povzbuzovaly děti v nacvičování a dětem za skvělé vystoupení.
Lucie Vaculková

Mikulášská besídka

Vánoční koncert
Mikulášská besídka Bratřejov
V pátek 6.12. předvedly své Mikulášské vystoupení děti z mateřské školy. Vzhledem k tomu, že vystoupení
bylo opravdu povedené a děti celý rok velmi hodné, tak čerti odešli s prázdnou a Mikuláš mohl všem rozdat
zasloužený balíček plný dobrot.

Mikuláš Na Chrámečném
V sobotu 7.12. naše děti navštívil Mikuláš, společně s ním dva andělé, 3 čerti velcí a 2 malí, letos poprvé
byla úroda mladých čertíků a andílka. Aby děti nešly do pekla tak před Mikulášem každé dítko, což bylo 31
dětí řeklo pěknou básničku či písničku, odměnou byl bohatý balíček. Po skončení následovalo focení, pak
párky pro děti a dospěláci si pochutnali na ovaru.
Pavlína Křižanovská

Výtvarná soutěž
V rámci vánočního koncertu proběhl již V.ročník výtvarné soutěže pro děti z Bratřejova, letos na
téma „Bratřejov v zimě“. Tentokrát byl počet soutěžících malý, ale věříme, že příští rok se do boje o
krásné dárky zapojí více šikovných dětí.
Všichni zúčastnění zaslouží
velkou pochvalu.
I. kategorie
Vanesska Lekešová
II. kategorie
Viktorka Válková
Julinka Krčková
III. kategorie
Míša Gajdošík
Anetka Machovská
Barunka Kopečná

Vánoční koncert
V neděli 15.12. se uskutečnil vánoční koncert, tentokrát v sále kulturního domu. Vše v pohodové atmosféře
zahájily nádherným programem děti ZŠ Bratřejov pod vedením paní učitelky Marie Pilčíkové a Jany
Kubicové. Poté vystoupil Bratřejovský chrámový sbor pod vedením Marie Poláchové a třešničkou na
kulturním programu bylo vystoupení Vsetínské skupiny Dareband. Letos jsme pozvali pana zvukaře Miru
Polanského, který dodal koncertu kvalitní ozvučení. Všem vystupujícím děkujeme za krásný kulturní zážitek.

Vánoční turnaj ve stolním tenise – 23.12.2019 od 9ti hodin se uskuteční jako každým rokem poslední
sportovní akce, 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 – 22.02.2020 Vás srdečně zveme na již XXVIII. Obecní ples, k tanci a poslechu bude hrát
„Polančanka“. Těšíme se Vás.
Myslivecký ples
Rádi bychom pozvali všechny spoluobčany na tradiční myslivecký ples, který se bude konat v sobotu
18.ledna 2020 od 19. hodin. K tanci a poslechu zahraje skupina Labyrint. Opět se můžete těšit na dobré jídlo,
srnčí guláš, kance se šípkovou a vídeňským knedlíkem a jelení medailonky. Samozřejmě kvalitní pití,
bohatou tombolu a skvělou zábavu. Srdečně zve MS Bratřejov.
Vladimír Černobila, myslivecký hospodář

Klub důchodců
Krásné adventní dny Vám přeji a všechny zdravím.
Tak po malé nechtěné pauze (v minulém občasníku jsem neměla příspěvek, ne že bych nechtěla, ale nastal
nějaký "komunikační šum"). Nicméně jsem zde a trochu připomenu, co se událo a na co se připravujeme.
V Klubu důchodců se až tak moc neděje. Ano, tak nějak nevím co vymýšlet. Dochází nápady (na zájezdy
nejsme schopni naplnit kapacitu autobusu, besedy nejsou asi dost zajímavá témata). Proto vás chci oslovit,
co byste chtěli a co bychom mohli. Pokud vás něco napadá, klidně mě oslovte - je jedno jak - ústně,
telefonicky nebo klidně vzkazem do poštovní schránky, buďto u mě doma či na obecním úřadě. Klub se nám
tak nějak utřepal a zůstaly nám jen pravidelné úterní schůzky (vždy první úterý v měsíci) v 18.00 hodin v
klubovně na kulturním domě. Je to tam super. Myslím, že každý kdo přijde si to užije. Jen je škoda, že chodí
stejní lidé. Nevím, ale nechcete přijít i vy ostatní a pobavit se? Budu se těšit. Jinak nejaktivnější jsou naše
důchodkyně CÉREČKY se svými tanečky. Cérky jsou fakt super. Obdivuju je, ve svém věku to pravidelné
křepčení - fakt jsou dobré. Ono to vypadá jak sranda, ale protože já jim nedovolím se flákat, tak to nemají
jednoduché. Jak ony se mnou, tak i občas já s nimi. Tak Cérečky – mnoho sil a pevné nervy vám přeji.
Cérečky opět uvidíte na Karnevalu a pak na Obecním plese.
A co připravujeme - v pátek 24.1.2020 od 17.00hodin se bude konat ZIMNÍ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ na
sále kulturního domu. Už se těšte  Opět přijedou naše kamarádky z Horní Moštěnice a budou mít
připraveno své taneční vystoupení a pro dobrou náladu bude hrát pan Filgas z Prlova. Další akcí bude v
sobotu 15.2.2020 od 15.00 hodin KOŠT ZELÍ - na všechny se těším a připomínám! nezapomeňte si
připravit svůj soutěžní vzorek zelí. No a co bych vám ještě napsala - snad jen KRÁSNÉ VÁNOCE VÁM
VŠEM A V NOVÉM ROCE HLAVNĚ TO ZDRAVÍČKO ! Protože se blíží konec roku, jak se říká měli
bychom bilancovat – tak chci moc poděkovat všem, kteří mi ochotně pomáháte a snažíte se, aby se nám v
tom našem krásném Bratřejově lépe žilo.
Za Klub Důchodců a CÉREČKY - Jana Adamusová

IN LIBERI

Krásné zimní dny všem.

Nové vydání občasníku je zde a my, spolek IN LIBERI (volný překlad z latiny je pro děti) jsme tu se svými
akcemi. Tak tedy 31.8. jsme uspořádali POHÁDKOVÝ LES - počasí vyšlo nádherně a vy kteří jste se
zúčastnili jste si to snad užili. Další akcí měl být BOBŘÍK ODVAHY v sobotu 9.11., bohužel kvůli
vytrvalému dešti jsme akci museli zrušit. Změnili jsme termín ze září na listopad a nevyšlo to. Jen na
vysvětlení, termín jsme posunuli, protože jsme si mysleli, že využijeme změny času a "brzké tmy" a to
nevyšlo. Jsme poučeni a v roce 2020 opět v září - snad nám počasí vyjde.
Nejbližší akce v roce 2020 bude 1.2. DĚTSKÝ KARNEVAL - asi se divíte, proč pořádáme karneval my?
Je to z toho důvodu, že MŠ a ZŠ už karneval pořádat nechtějí. Bylo nám líto, že by tato akce s dlouholetou
tradicí měla zaniknout. Proto do toho jdeme a doufáme, že vysoce nasazenou laťku neshodíme a karneval v
našem podání se vám bude líbit. Již nyní se na vás těšíme. Zároveň chci všechny oslovit a poprosit, pokud
byste chtěli a mohli přispět do tomboly budeme velmi vděční a rádi. Výtěžek z této akce bude rozdělen mezi
všechny pořádající složky ( IN LIBERI, SDH, CÉREČKY ) a určitě přispějeme i MŠ, kdy nám paní učitelka
Lenka ochotně přislíbila zapůjčit výzdobu sálu a přispěla nemalými radami. Samozřejmě, už nyní děkujeme
obecnímu úřadu za podporu nejen finanční. Další akce bude 4.4.2020 ve 14.00 hodin VELIKONOČNÍ
JARMARK. Vím, určitě si říkáte, že to je ještě daleko. Ano je, ale já chci tímto oslovit všechny šikovné a
tvořivé lidičky, kteří by chtěli na jarmarku něco prodávat či předvést, tak budeme velmi rádi a už se na vás
těšíme. Tímto byste měli mít dost času na přípravu. Prosím vás, dejte mi vědět, abychom s vámi počítali.
A to bude asi vše. Za nás za všechny se na vás již těšíme!
Všem přeji Krásné Vánoce s dárečky a pohodovou náladou. A do Nového roku všechno nej,nej,nej !
Za spolek IN LIBERI - Jana Adamusová

Setkání důchodců 19.10.2019

TJ Sokol Bratřejov
Vážení sportovní přátelé a fanoušci našeho fotbalového týmu. Sezóna je v půli a my můžem konstatovat, že
pro náš nový tým spojený s Lutoninou velmi úspěšný. Po poločase jsme na prvním místě s náskokem čtyř
bodů, kdy jsme z deseti zápasů jenom jednou prohráli. V tabulce soutěže nejlepších kanonýrů vede náš Petr
Chromčák před Petrem Tomšů a čtvrtý je Petr Gerža. V jarní části sezóny se budou domácí zápasy hrát
v Lutonině.
Budeme velmi rádi, když nás v jarních měsících budete nadále povzbuzovat i v nedaleké Lutonině.
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty 1 Bratřejov 10 9 0 1 51:16 26 1
0
2 Lipová
10 7 0 3 36:17 22 1
2
3 Jestřabí
10 7 0 3 30:20 20 1
0
4 Mirošov
10 6 0 4 36:19 19 0
1
5 Dobrkovice 10 6 0 4 22:25 17 1
0
6 Loučka
10 5 0 5 30:35 15 1
1
7 Smolina
10 4 0 6 19:31 12 1
1
8 Horní Lhota 10 4 0 6 20:32 11 1
0
9 Tichov
10 3 0 7 23:32 9
0
0
10 Val. Senice 10 3 0 7 20:38 8
1
0
11 Študlov
10 1 0 9 29:51 6
0
3

Naše hřiště nebude ladem, budou pokračovat turnaje mladší přípravky, kde malí špunti velmi překvapili
nejen mně jako trenéra, ale určitě i rodiče a hlavně soupeře. Odehráli jsme zatím sedm turnajů, které se
uskutečnily dvakrát ve Valašské Polance, Zděchově, u nás v Bratřejově, dvakrát v Lidečku a v Halenkově.
První turnaj ve Valašské Polance jsme vyhráli proti Valašské Polance B 8:0, Lidečku 7:0 a prohráli
s Valašskou Polankou A 4:3. Druhý turnaj ve Zděchově jsme remízovali s Halenkovem 4:4 a porazili
Zděchov 9:0. Další turnaj jsme pořádali u nás a za krásného počasí jsme prohráli s Valašskou Polankou 5:4,
porazili Lidečko 7:1 a Huslenky 10:0. V Lidečku jsme porazili Lidečko 6:1, Huslenky 10:0 a Vsetín 6:3 nejlepší zápas sezony. V Halenkově jsme porazili Valašskou Polanku B 9:1, Liptál 7:0, Halenkov 5:1 a
Valašskou Polanku A 3:2. Poslední turnaj ve Valašské Polance jsme porazili Valašskou Polanku A 3:0,
Valašskou Polanku B 4:3, Liptál 5:1 a Kateřinice 6:2. Rád bych poděkoval hlavně rodičům, za podporu a
neúnavné povzbuzování svých ratolestí při zápasech. Již 12.12.2019 začíná mladší přípravka zimní tréninky
v tělocvičně Základní školy Pozděchov.
Rád bych popřál všem fotbalovým fanouškům a všem občanům klidné a krásné vánoční svátky, mnoho
dárků pro nejmenší a šťastný nový rok 2020.
Richard Zicha st.

TJ Sokol Jižní Svahy – Zlín (Juniorští vzpěrači)
Ve Zlíně se uskutečnilo finále ČR mladších žáků za účasti sedmi družstev. Osmé družstvo Chomutova se
omluvilo z důvodu chřipkové epidemie. Zlínští závodníci Vojtěch Navrátil a Ondra Janek vytvořili každý
čtyři nové české rekordy. Vojta Navrátil byl druhým nejlepším závodníkem celé soutěže a družstvo splnilo
plánovaný historický cíl a stalo se mistrem české republiky v novém rekordu 1033,2272 bodů. Celé zlínské
čtyřčlenné družstvo mělo pouze jeden neplatný pokus v soutěži.
Blahopřejeme. Družstvo reprezentovali: Vojtěch Navrátil(13 let)
Bratřejov, Ondřej Janek(13), Lukáš Janek(13) a Ondřej Brida(11).
Pořadí družstev v ČR pro rok 2019. 1. TJ SOKOL Jižní svahy Zlín-5,
1033,2272 bodů. 2. Vzpěračská škola Oty Zaremby Horní Suchá,
961,1129 b. 3. TJ Rotas Rotava, 947,2281 b. 4. SKV Baník Bohumín,
895,2461 b. 5. SKV Baník Havířov, 851,6092 b. 6. TJ SOUZ
Boskovice, 808,0664 b. 7. Vzpírání Haná, 694,3708 b.
Trenér a ředitel soutěže Jaroslav Janeba.

ŘKF Bratřejov
75.výročí založení Chrámového sboru Bratřejov
Letos si připomínáme 75. výročí vzniku našeho chrámového sboru. Když si pročítám jména jeho prvních
členů, všechny už je neznám, spíše si je vybavuji z vyprávění. Byla to generace, která chodila do katolického
spolku „Naše domovina“, hrála ochotnické divadlo, ale především zpívala. Od té doby se ve sboru vystřídalo
spoustu bratřejovských obyvatel, nadšeným zpěváků, kteří se zasloužili o to, že chrámový sbor funguje až do
současnosti. Svou trpělivostí a ochotou dokázali, že výsledek snažení sboru je… na poměry malé obce …
dost dobrý  . Velmi nás povzbuzují slova P. Arnošta Červinky (kněze a rodáka ze Zlína, který jezdí do
bratřejovského kostela občas sloužit mše), když říká: „Takový sbor by vám mohlo závidět leckteré město.“
Nic však nepřijde samo, je nutné zpěv důkladně nacvičit. Zajímá vás, jak probíhají zkoušky? Osvědčil se
následující průběh: abychom se navzájem nezdržovali a netrávili začátky nácviku „dlouhým vysedáváním“
na zpěvu, plánují se zkoušky nejprve zvlášť - každý hlas půlhodinu - po které už se melodie pozvolna
dostává „do uší“. Pokračuje se zkouškou ženského dvojhlasu (sopránu s altem) a zvlášť mužských hlasů
(tenoru s basem), poté všechny čtyři hlasy dohromady. Toto všechno se nacvičuje na faře pouze
s dirigentkou. Poté je sbor připraven na společnou zkoušku s varhaníkem v kostele. To už zpěv dostává tu
správnou „fazónu“, na zkoušce si ho nahrajeme na diktafon, abychom slyšeli, na co se soustředit a kde
zabrat. Po závěrečném dopilování se na generálce dočkáme i tzv. husí kůže, to když se zpěv opravdu podaří.
V kostele na kúru se dobře zpívá, neboť je přizpůsoben stupínky tak, abychom se navzájem dobře slyšeli a
aby zpěv ladil. Může se stát, že něco nevyjde, jak bychom chtěli, ale nejsme přece žádní „profíci“ 
Současné složení sboru je: Soprán – Pavla Jandeková, Barbora Kalendová, Lucie Vaculková, Alžběta
Sochorová, Marie a Hana Hnilicovy (z Pozděchova). Alt – Olga Kozubíková, Marie Pastorčáková, Martina
Pešáková, Kateřina Straková a Terezie Gilgová. Tenor – Vlastimil Pešák, Stanislav Pastorčák, Jiří Kalenda a
Petr Ponížil. Bas – Jiří Tomšů, Michal Tomšů, Jan Straka a Petr Polách. Sbor vede od roku 2000 Marie
Poláchová a na varhany doprovází Pavel Sochora (20 let - ani se to nezdá…). O vánocích hraje na housle
Veronika Tomšů.
Letošní „Půlnoční“ v našem kostele bude obětována za všechny živé a zemřelé členy chrámového sboru,
jako poděkování za 75 let trvání sboru. V jejím průběhu zazní nejznámější vánoční mše…
Na závěr bychom vás všechny chtěli pozvat na společný koncert SETKÁNÍ TŘÍ SBORŮ, který se
uskuteční v neděli 5. ledna 2020 v 15h v našem kostele. Tento koncert bude zároveň připomínkou jubilea
75.výročí vzniku výročí vvzniku Chrámového sboru Bratřejov.
Po skončení koncertu srdečně zveme všechny zpěváky, kteří kdy v našem sboru zpívali,
na přátelské setkání v sále kulturního domu.
Marie Poláchová

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 Pozděchově tato
ČCE Pozděchov
PozděchovBratře shromáždění:
jov (22.12.) - 8.45 hod. bohoslužby na faře
Neděle
Štědrý den (24.12.) - 13.30 hod. - bohoslužby s vystoupením dětí (v kostele)
Boží hod vánoční (25.12.) - 8.45 hod. - JK - bohoslužby s vysluhováním svaté Večeře Páně (v kostele)
Druhý svátek vánoční (26.12.) - Na Štěpána - 8.45 hod. boh. na faře - host
Neděle (29.12.) - 8.45 hod. bohoslužby na faře
Starý rok (31.12.) - 15.30 hod. - JK - bohoslužby na faře
Nový rok: (1.1. 2019) - 8.45 hod. - JK - bohoslužby s Večeří Páně (na faře)
Ekumenická setkání v průběhu měsíce ledna 2020
PozděchovBratřejov
7. ledna 2020 – Bratřejov (kostel) - v 17.00, slouží ČCE
14. ledna 2020 – Pozděchov (modlitebna ČCE) - 17.00, slouží ŘKC (Pozděchov)
21. ledna 2020 – Prlov (kulturní dům) - 17.00, slouží Křesť. sbory
Tříkrálová sbírka
PozděchovBratřej Navázala na počátku nového
tisíciletí
na starou lidovou kolednickou tradici a od té doby
ov
každoročně koledují králové do zapečetěných pokladniček nikoliv pro sebe, ale ve prospěch lidí, kteří se dostali do
těžké životní situace. Obecným účelem sbírky je pomoc
rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora
charitního díla
Záštitu nad Tříkrálovou sbírkou 2020 převzal Mgr. Aleš
Dufek, náměstek primátora města Zlína
Sbírka pro potřebné proběhne v

Bratřejově 4.ledna 2020

Základní škola a Mateřská
škola
Přesto, že žijeme ve světě, ve kterém měníme hodnoty slov i činů tak, aby jak slova, tak činy vyhovovaly,
zapadaly do mozaiky našich programů - tj. přesněji našich těch kterých ideologií, těch kterých
hospodářských situací, plánů, výhledů, záměrů, prostě kdy říkáme a tiskneme všechno, jen jak se nám to hodí
- zbyla tu jedna instituce v civilizovaném světě, jedno údobíčko, kdy se nám v mysli vynoří pojem "lidi
dobré vůle".
A v tom je zbytek naděje na lepší svět.
Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné dobrodružství.
Tak tedy pokoj lidem dobré vůle.

(Jan Werich – Listování)

Krásné vánoční svátky a do nového roku štěstí, zdraví, lásku a
spokojenost přejí zaměstnanci, děti a žáci ZŠ a MŠ Bratřejov.
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