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Naše školka už šla spát.
Teď si budu doma hrát.
Máme zase prázdniny,
budu sbírat maliny!

Koukej na mě babičko,
vyrostl jsem maličko!
Babička už buchty peče,
ať nám léto neuteče.

Už se těším na dědu,
zítra za ním pojedu!
Překvapíme babičku
už zavážu tkaničku!

Navštívíme koupaliště,
na hrad zajdeme zase příště.
K dědovi já jezdím rád,
je to velký kamarád.

Milí spoluobčané,
letošní rok plyne úplně jinak jako roky před ,,korona virem“. Můžeme to už snad nazvat dobou po
nouzovém stavu. Všechno se změnilo a snad se vše bude pomalu vracet do normálu. Ještě jednou bych
rád poděkoval těm, kteří se podíleli na zajištění ochranných pomůcek (roušek) pro naše spoluobčany.
Je vidět, že v krizové době se umíme semknout a tahat za jeden provaz. Nebudu jmenovat všechny,
kteří pomohli, oni to ví, komu poděkování patří. Zvládli jsme to na výbornou. Děkuji.
No a z dnešních dnů, snad nám už začíná léto, i když zatím počasí nepřálo, věřím, že nás začne slunce
opalovat a my načerpáme nové síly.
Přeji Vám všem, hlavně dětem, klidné a pohodové prožití prázdnin, mnoho zážitků z dovolených,
slunné dny a pohodu.
starosta obce a zastupitelstvo

Z jednání zastupitelstva
v období duben 2020 – červenec 2020 Zastupitelstvo obce Bratřejov na svých zasedáních
SCHVÁLILO
- prodej pozemku p.č. 14/10 o výměře 51 m2
v katastrálním území Bratřejov u Vizovic
- podání žádosti o dotace z GŘHZS k výstavbě
nové hasičské zbrojnice
- finanční příspěvek ve výši 2 000Kč na sociální
služby o.p.s. Elim Vsetín Horní Jasénka
- příkazní smlouvu na veřejnou zakázku DÚR, PD,
inženýrská činnost ,,Výstavba nové MŠ v obci
Bratřejov“ a oslovení nejméně tří firem a hodnotící
komisi
- vypracování projektové dokumentace na
odpočinkový parčík ve středu obce s výsadbou
zeleně na parc. č. st.48/2, 63/1, 2616/3
v katastrálním území Bratřejov u Vizovic
- smlouvu o zřízení věcného břemene BratřejovLhotsko propoj VN s firmou E.ON Distribuce, a.s.
- snížení nájmu pohostinství na hřišti na dobu od
1.5.2020 do 31.5.2020, snížení nájmu pohostinství
na v KD na dobu od 1.5.2020 do 31.5.2020, snížení
nájmu nebytových prostor na OÚ sklepní místnost
na dobu od 1.5.2020 do 31.5.2020
- zařazení území obce do zemní působnosti MAS
Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. na programové
období 2021-2027
- upravené Stanovy Sdružení obcí Mikroregionu
Vsetínsko v předloženém znění
- smlouvu o převodu práva povinnosti stavebníka
„Bratřejov – prodloužení vodovodu a přípojka vody“,
mezi obcí Bratřejov a Vodovody a kanalizace
Vsetín,a.s.
- na základě zveřejněného záměru odkupu,
geometrický plán č 693-159/2019, odkup pozemku
p.č. 2691/9 o výměře 290 m2, pozemek p.č. 153/6
o výměře 15m2, pozemek p.č.153/5 o výměře
76m2 za cenu 35,-kč/1m2 což činí 13 335Kč
- investiční záměr a způsob stanovení ceny nájmu
obecního bytu a to ve výši minimálně 61,10Kč/1m2
plochy bytu a znění nájemní smlouvy dle
předloženého návrhu.
- podání žádosti o dotace z MF ČR podprogramu
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálního školství, Výzva Ministerstva
financí k předložení žádostí o dotaci v roce 2020 na
akci ,,Bratřejov škola nová učebna“ a investiční
záměr na akci ,,Bratřejov škola nová učebna“
- smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy
s firmou E.ON Distribuce, a.s. přemístění sloupu
NN na pozemku p.č.119

- podání žádosti o dotaci z Úřadu práce Zlín, na
úhradu mzdových nákladů dvou pracovníků v
rámci projektu veřejně prospěšných prací
- příspěvek 2000,-Kč pro Centrum tělesně
postižených Zlín
- finanční příspěvek ve výši 5000,-Kč pro Základní
organizaci včelařů - Vizovice na činnost spojenou
pořádáním odborných přednášek a nákupem léčiv
pro včelstva
- vložení změn do akčního plánu obce Bratřejov
- program obnovy venkova na období 2020-2024
- přijetí dotace z MF ČR podprogramu podpora
rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství ,,Bratřejov škola nová
učebna“ a vyčlenění prostředků na
spolufinancování z obecního rozpočtu
- účetní závěrku obce Bratřejov za rok 2019 a její
celoroční hospodaření – závěrečný účet včetně
všech jeho příloh - bez výhrad. Proúčtování
hospodářského výsledku ve výši 4 241 797,72Kč
do zisku.
- účetní závěrku své příspěvkové organizace
Základní školy a Mateřské školy Bratřejov a
celoroční hospodaření bez výhrad. Hospodářský
výsledek ve výši 135 775,74Kč zisk, a jeho
proúčtování ve výši 100 775,74Kč do rezervního
fondu příspěvkové organizace a 35 000Kč do
fondu odměn příspěvkové organizace.
- zakoupení příkopového ramenního mulčovače
k traktoru Zetor Fortera. Výběrem dle nabídek
pověřuje starostu obce.
- firmu URBAN PLAN s.r.o.110 00 Praha 1, k
vypracování PD a Inženýrské činnost akci ,,Nová
mateřská školka v obci Bratřejov“. Podpisem
smlouvy pověřuje starostu obce.
- firmu PORR a.s.,110 00 Praha 10, k realizaci
akce ,,Rekonstrukce mostu M02 U Zrníků“.
Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
- odprodej sněhové radlice
- smlouvu o pronájmu nebytových prostor budova č
22. v 1.-patře KD místnost č. 104 za účelem péče
o tělo (masáže).
VZALO NA VĚDOMÍ
- informaci kulturní komise obce Bratřejov
k pořádání koncertu folkových skupin při obecní
pouti 5.7.2020 na fotbalovém hřišti a schvaluje
vyčlenění finančních prostředku z rozpočtu obce na
tuto akci.

- informaci o vkládání zásobníku akcí do akčního
plánu obce Bratřejov a POVĚŘILO ZO k doplnění
- zprávu o hospodaření a činnosti obce Bratřejov za
rok 2019
- zprávu č. 65/2019/EKO o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Bratřejov, IČ: 00283801 za rok
2019
- závěrečný účet Mikroregionu Vizovicko a
Slušovicko za rok 2019
- zprávy hodnotících komisí z výběrových řízení
- závěrečný účet Mikroregionu Vsetínsko za rok
2019
závěrečný účet Mikroregionu Vizovicko a
Slušovicko za rok 2019
ZVEŘEJŇILO ZÁMĚR
- pronájmu nebytových prostor, budova č 22. v 1.patře KD místnost č. 104 za účelem péče o tělo
(masáže).
- pronájem nebytových prostor v budově č.p.22
Kulturní dům a to sklepní prostory místnosti č. 010,
Chodba, 012 sklad sudů, 011 chlaďáky, 023
zádveří, 018,
019, 020, 021,022, sklad,017
přípravna masa, 014 narážení sudů, první patro
místnost č. 02 zádveří, 05Chodba, 06 schodiště,
07+08 WC, 10 pohostinství, 12
výčep,
11chodba,13 zápultí, 15 umývárna nádobí, 16
chodba, 6 WC D, WC M, várna č.1, várna č.2
- prodeje části obecního pozemku p.č. 2581 ve
výměře 1607 m2 ostatní plocha - ost.komunikace,

který leží v zahradě u č.p. 51 v části Bratřejov
dolansko.
- koupě části pozemku p.č.762 o výměře 6370m2
trvalý travní porost, který leží v dolní části obce
Bratřejov.
- směny obecního pozemku p.č.1083/1 o výměře
1667m2 v katastrálním území Bratřejov u Vizovic
za pozemek p.č.2118/13 o výměře 1667m2
v katastrálním území Bratřejov u Vizovic
za pozemky p.č.2118/71, 2118/72, 2118/73,
2118/74, 2124/3 a část pozemku p.č. 2118/3 o
celkové výměře 1667m2
-. prodeje obecního pozemku p.č. 14/10 ve výměře
51 m2 zahrada
- prodeje obecních pozemků p.č. 2612/7 o výměře
81m2 a pozemku p.č.2599/4 o výměře178m2 vše
v katastrálním území Bratřejov u Vizovic
- pronájmu obecního pozemku p.č. 147/1
v katastrálním území Bratřejov u Vizovic
NESCHVALILO:
- zveřejnění záměru prodeje pozemku.č.14/7 o
výměře 21m2 zahrada, které leží v zahradě u
č.p.247 v části Bratřejov dolansko.
ODLOŽILO:
- vypracování PD na podium v areálu fotbalového
hřiště na p.č.2587 v KÚ Bratřejov u Vizovic
- vypracování nabídek studie rekonstrukce
restaurace a kuchyně v KD pohostinství Bratřejov

Informace OÚ
Dotace
V letošním roce, jsme byli velmi úspěšní v získání dotací. Bude se opravovat celá škola, nová střecha,
z půdy se stane nová učebna. Škola, se přestaví na bezbariérovou a bezpečnější, nové bude také sociální
zařízení a podlahy ve třídách. Na to vše jsme získali dotace z Ministerstva Financí a to 6 533 518Kč celkem
tedy 90% z nákladů. Dále jsme získali dotace ze Zlínského kraje a to 1 000 00Kč na přístavbu kulturního
domu, sociálního zařízení a šaten pro multifunkční hřiště a šatny pro vystupující umělce v sále KD. Další
akcí bude rekonstrukce mostu M02 u Zrníků na hořansku. Na realizaci jsme získali dotace z Min. místního
rozvoje ve výši 5 000 000Kč, to je 70% nákladů. Bude to sice maratón, protože vše musíme stihnout do října
letošního roku. Proto si Vás dovoluji požádat o trpělivost a dodržování bezpečnosti a opatrnost při pohybu
v blízkosti stavenišť. Určitě bude zvýšený pohyb strojů a zařízení po celé obci.
Dále jsme vybrali projekční firmu URBAN PLAN s.r.o. k vytvoření projektové dokumentace na výstavbu
nové budovy mateřské školky. U projektantů máme taky parčík pod kostelem. Ještě čekáme, zda budeme
úspěšní v dotacích na pořízení popelnic tříděného odpadu a při té příležitosti by se vystavěly i krytá místa
pro odpadové kontejnery v obci.
Poplatky
Upozorňujeme občany, že splatnost místních poplatků za komunální odpad a psy dle obecně závazných
vyhlášek byla prodloužena do 30.6.2020. Pokud jste poplatek neuhradili, učiňte tak neprodleně v úřední
den středu od 7:00 do 17:00hod na obecním úřadě, nebo elektronicky na číslo účtu 1406735319/0800
variabilní symbol 134020…(č.p.). Žádáme, abyste upřednostnili platbu elektronicky na výše uvedený účet.
Děkujeme za pochopení.

Odkanalizování obce Bratřejov
Zastupitelé spolu se mnou budou po obci roznášet smlouvy o právu provést stavbu ,,Výstavby kanalizace“.
Jedná se o hlavní kanalizační řád, ve kterém už budou zakresleny i výpichy k přípojkám. Jakmile se vyřeší
hlavní řád, budou projektanti chodit po obci a začnou řešit přípojky. Rádi bychom občanům pomohli při
realizaci této akce tím, že Vám zajistíme materiál k přípojkám a na Vás bude výkop a napojení. Snažíme se
s projektanty, pokud to bude možné, vše řešit protlaky. Prosím Vás, už po několikáté, buďte nápomocní,
obec to nedělá pro sebe, ale dělá se to hlavně pro nás všechny a pro naše další generace. Pomozme alespoň
trošku přírodě. Samozřejmě, každý chrání své, ale měli bychom, nějaké ústupky udělat ke spokojenosti
všech.
Rádi bychom s projektanty vše objasnili a odpověděli na dotazy k plánům hlavního řádu a následně
k přípojkám a proto se s Vámi, kteří mají dotazy a nejasnosti setkáme dne 13.7.2020 od 15,00hod
v klubovně kulturního domu
Změna územního plánu obce
Změna územního plánu obce Bratřejov č.1 se blíží ke zdárnému konci. Dne 5.8.2020 od 16,00hod
v klubovně KD, bude první veřejné jednání k této změně. Prosíme žadatele o změnu ÚP o konzultaci
s projektanty a Mgr. Kateřinou Vaiglovou, zřizovatelkou změny Vizovického odboru územního plánování.

Kultura v obci
Léto před námi a korona vir snad za námi.
Letošní rok je poněkud zvláštní, ještě nám nezačaly kulturní akce vyjma Obecního plesu a Dětského
maškarního a zastavil nás nouzový stav ČR. Odpadly tvůrčí dílny, setkání důchodců a další obecní akce.
Začínáme V. ročníkem letního biatlonu 4.7. a 5.7. poutí, avšak bez plánovaného Rock-folklorního festivalu,
který jsme přesunuli na příští rok. Věřím, že proběhnou střelby 2.7. MS Bratřejov a 9.7. Hasičská soutěž. Jen
málo z obecního plesu, na kterém nám k tanci i poslechu zahrála dechovka Veselanka a Modus Bend.
Zatančily naše ,,Cérečky“. Věřím, že se všichni dobře bavili a užili si skvělou atmosféru.

Základní škola a Mateřská škola
Závěr tohoto školního roku je velmi odlišný od všech předcházejících. Mimořádná opatření doprovázela
improvizace - výuka na dálku a následně částečné návraty do tříd. U nás ve škole jsme s kolegyněmi 25.
května přivítaly 75% žáků. Zbytek pokračoval v distanční výuce doma. Došlo k úpravě rozvrhu, abychom
mohly se žáky procvičit dálkově probírané učivo. Zaměřily jsme se především na učivo, které žákům
působilo problémy, snažily jsme se je nepřetěžovat a účelně využít ten krátký čas strávený ve školních
lavicích.
Už teď se začínáme připravovat na nelehký začátek nového školního roku, kdy dojde k rekonstrukci
půdních prostor a tím k rozšíření školy o další učebnu. Proběhnou také další úpravy v budově, které dají
škole nový ráz.
Netypickým způsobem proběhl také zápis do základní i mateřské školy. Do základní školy nám nastoupí
5 chlapců, 2 opět z Ubla, které nám pomáhá školu „zásobovat“. Také do školky přibude 5 dětí. Rády bychom
vyhověly více rodičům, ale jsme vázány kapacitou. Na lepší časy se blýská snahou obecního úřadu postavit
školku novou.
Chtěla bych popřát svým kolegyním, žákům i dětem krásné prázdniny a do nového školního roku hodně
sil a pevných nervů, protože ……..? Ostatním občanům krásné léto, plné sluníčka a příjemných chvil se
svými nejbližšími.
Mgr. Jindřiška Králová, ředitelka školy
„NA KONCI VŽDY VŠE DOBŘE DOPADNE, A JESTLI TO DOBŘE NEDOPADLO, TAK TO
POTOM JEŠTĚ NENÍ KONEC.“ John Lennon
TJ Sokol Bratřejov
Nový fotbalový ročník nám začne v půli srpna. Podali jsme žádost o
zařazení našeho mužstva mužů do skupiny A, tedy Zlínská strana.
Děti jsme přihlásili opět na Valašskou, tedy Vsetínskou stranu do
kategorie starší přípravka ročník 2009 a mladší. Pro děti to bude
velká změna, jelikož budou hrát ve větším počtu na větším hřišti a
budeme mít ročníkově jeden z nejmladších týmů, snad se s tím dobře
popasují a budou zdárně reprezentovat naši obec. Žádáme rodiče, dětí

od ročníku 2015 a starší, které by chtěly na tréninky chodit, že je rádi uvítáme. Není důležité, jaký pohyb
v tomto věku dělají, je důležité, že dělají aspoň nějaký.
Dále mi dovolte, abych Vás pozval znovu na V. ročník letního biatlonu, který jsme z důvodu nepřízně
počasí přesunuli z 20.6.2020 na 4.7.2020 od 9.00 hod. Tato sportovní akce, která je určena pro celé rodiny
od kojenců po seniory se bude konat na fotbalovém hřišti. Přijďte si zasportovat a zasoutěžit.
V neděli 5.7. Vás zveme i s Vašimi blízkými na zápas svobodní x ženatí na fotbalovém hřišti v Bratřejově
od 16:30 s následným posezením.
Za TJ sokol Bratřejov Richard Zicha
Klub Důchodců a IN LIBERI
Děti, dospělí, malí i velcí, prostě všichni Bratřejovjané, všechny vás moc zdravím po té naší Covidové
karanténě. Snad jste vše dobře zvládli a nic podobného nás již nečeká.
Tento příspěvek bude takový jiný. Není o čem moc psát. Jak všichni víte, všechny akce byly zrušeny a my se
nyní budeme pomalu vracet do normálu.
Pomalým návratem byla schůzka Klubu důchodců v úterý 2.6. Jiná byla tím, že se konala na sále KD,
abychom dodrželi rozestupy. Viděli jsme se vlastě po třech měsících. Bylo si o čem povídat a protože někteří
oslavili životní jubilea, tak bylo i spousta dobrůtek. Jen připomínám, že nyní v červenci a srpnu se schůzky
NEKONAJÍ. Znovu se sejdeme opět v úterý 1. září.
První akcí, která se snad již úspěšně uskuteční, bude v sobotu 29. srpna POHÁDKOVÝ LES. Začátek bude
v 15hodin a vycházet se bude od Obecního úřadu. Odtud dojdeme na fotbalové hřiště. Tam dětem zatancují
naše CÉREČKY důchodkyně. Bude připraveno občerstvení i zábava. Tak si všichni udělejte čas a my se na
vás již nyní těšíme. Pokud byste chtěli, kdokoliv jít na trasu za pohádkovou bytost - je vítán.
Stačí, když se mě ozve. Předem díky (mobil 608 41 47 43).
Další akcí pro děti bude v sobotu 26. září tradiční BOBŘÍK ODVAHY.
No a to je tak asi vše, co vám mohu nabídnout. Všem přeji prožít krásné pohodové léto. Opatrujte se.
Za Klub důchodců a spolek IN LIBERI - Jana Adamusová
Klub maminek
Od začátku letošního roku jsme s maminkami a jejich miminky obnovily pravidelné dopolední setkávání v
maštalích na faře. Potěšilo nás, když se k nám přidaly i „těhulky“, které už dnes za námi jezdí se svými
ratolestmi v kočárku.
My maminky si při dobré kávě povídáme o pokrocích svých zlatíček, řešíme také všední starosti a vzájemně
si radíme s mnohdy nelehkými úkoly matek-hospodyněk. Děti si mezitím hrají se svými malými vrstevníky,
objevují nové hračky a učí se je půjčovat ostatním.
V době mimořádného opatření, kdy nebylo možné pobývat společně v maštalích, jsme alespoň vyrážely na
procházky.
Teď už se opět můžeme scházet a naše povídání si ještě zpříjemníme vlastnoručně upečenými dobrůtkami ke
kávě.
Je pěkné, že se dokážeme sejít a společně si užívat hezké chvíle.
Moc rády
mezi námi
přivítáme
nové
maminky
s dětmi.

Lucie
Vaculková

ŘKF Bratřejov
30. 8. 2020 Oslava dvou kulatých výročí
V letošním roce si připomínáme dvě
„kulatá“ výročí. První se týká
nezapomenutelného člověka a
dlouholetého bratřejovského faráře P.
Oldřicha Vinklárka – 16. září to bude
přesně 100 let od jeho narození. Druhé
jubileum připadá na říjen, neboť letos
uplyne 130 let od posvěcení našeho
kostela.
Obě tato významná výročí oslavíme
v neděli 30. srpna. Slavnou mši svatou přijede sloužit olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, začátek
bude v 15h. Po mši bude na farním dvoře pro všechny připraveno pohoštění a přátelské posezení.
Všichni jste srdečně zváni - přijďte se potěšit krásou našeho kostela a zavzpomínat na skvělého člověka P.
Oldřicha Vinklárka.
Marie Poláchová
ČCE Pozděchov
Sto padesát let od vzniku samostatného evangelického sboru
v Pozděchově
Milí přátelé,
loňského roku jsme si připomenuli 150 let od vzniku
samostatného pozděchovského evangelického sboru. Sbor vznikl
oddělením od sboru jasenského a to po ustavujícím dekretu císařské
rady ve Vídni ze dne 10. října r. 1869. Prvním farářem sboru byl
„Dvojctihodný pán“ (dále d.p.) vikář Jan Češek, t.č. v Jasenné.
Tento se v červnu 1870 do Pozděchova přistěhoval a zatím bydlel a
vykonával bohoslužby v domě pozděchovského rolníka Jana
Štacha, č.p. 124.
Se stavbou fary se začalo v květnu a již v prosinci se d.p. Jan
Češek do nové fary stěhoval a také se zde konaly služby Boží.
Instalace vikáře Češka se konala 2. října r. 1870 v Jasenné, odkud
se slavnostní průvod vypravil do Pozděchova za účelem položení
základního kamene ke stavbě chrámu. Kázání při této slavnosti měl d.p. Samuel Jurenka, farář vsetínský.
Kázání v německé řeči d.p. G. Trautenberger, farář v Brně, ten také odevzdal sboru dar od německé mládeže
– krásný kalich i s paténou a na závěr základní kámen posvětil d.p. senior Jan Szepeši, farář ze Suchdolu
(nad Odrou).
Pozděchovský evangelický sbor si tuto významnou událost ze dne 2. října 1870 „Zakládání úhelného
Kamene“ a také událost vzniku samostatného sboru připomene dne 18. října roku 2020.
Na tuto slavnost byl pozván a svoji účast přislíbil současný synodní senior Českobratrské církve evangelické
Daniel Ženatý. Srdečně Vás všechny zveme.
Milada Tomaníková, místokurátorka sboru
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