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Zdarma

PODZIM
Třesu, třesu stromem, za tím naším domem.
Třesu, třesu švestky, spadněte mi všecky.
Ta první je na koláček, na kulatý tvaroháček.
Ta druhá je do knedlíku, dáme si ji do rendlíku.
A ta třetí k tomu, tu si nesu domů.

Vítr se ve větvičkách pohoupává
a potichoučku šumí tráva.
Nebe je plné obláčků
a škola zase školáčků.

Stromy už odkládají letní šat,
teď budou dlouho, dlouho spát.
Tak dobrou noc jim popřejeme
a za kamny se zahřejeme.
Přeji všem občanům prosluněné podzimní dny
Z jednání zastupitelstva

v období červenec-září 2020

zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce Bratřejov na svých zasedáních:
SCHVÁLILO
- přijetí dotace z MMR Podpora obnovy sportovní
infrastruktury na akci ,,Modernizace víceúčelového
hřiště včetně vybudování šaten“, vyčlenění
prostředků z obecního rozpočtu na spoluúčast této
akce
- na základě zveřejněného záměru pronájem
nebytových prostor v KD Bratřejov, vývařovna
jídel se zázemím, pohostinství se zázemím, dle

výběru nejvýhodnější nabídky. Vypracováním a
podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.
- pořádání akce ,,Ve stopě Zlínské šestidenní“,
která se uskuteční v sobotu 19.9.2020 od 13,45 do
15,15hodin na pozemcích v majetku obce Bratřejov
- příspěvek SDH Bratřejov na pořízení výstroje a
kulturního vyžití mládeže pro potřeby
SDH
Bratřejov

- REVOKOVALO usnesení č. 242/10/18/20 ze
dne 27.5.2020 a SCHVÁLILO smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON
Distribuce
- dodatek č.1 ke smlouvě ke smlouvě o dílo ze dne
30. 6. 2020 na akci ,,Bratřejov nová učebna ZŠ a
MŠ“
VZALO NA VĚDOMÍ
- zprávu o námitkách ke změně č.1 územního
plánu obce Bratřejov a akceptuje námitku č.1
o umístění cyklostezky plánované z Bratřejova od
kostela sv. Cyrila a Metoděje na „Václavák“.

Trasa po tělese Baťovy dráhy zůstává
v původním návrhu.
ZAMÍTLO
- zamítá námitku č.2 o změně pozemků v územním
plánu ze zemědělské půdy na vodní plochu
- zamítá námitku č.3 aktualizace zastavěného
území obce Bratřejov, vymezení nových ploch
sídelní zeleně a plochy sídelní zeleně
ZVEŘEJNILO ZÁMĚR
- prodeje části obecního pozemku p.č.2521/3, který
se nachází v zahradě u č.p.27.
- odkupu části pozemku p.č.st.28, který se nachází
pod vybudovanou místní komunikací

Co se děje v obci
V plném proudu jsou realizace třech velkých projektů v obci. Nejdůležitější a zároveň největší projekt je
Rekonstrukce celé školy. Po odkrytí podlah na půdě, se zjistily strouchnivělé trámy. Po konzultaci se statiky,
se musely staré trámy demontovat a naprojektovaly se nové podlahy železobetonové. Tím pádem se budou
muset udělat nové stropy v prvním podlaží a to je spojeno s výměnou všech sítí v celé škole. Samozřejmě
půjde o vícenáklady, ale děláme to na dalších nejmíň sto let. Tato investice, bude velká a náročná. Ale,
budeme mít úplně novou školu. Děti v září nastoupily po sto třiceti létech jinde než do budovy základní
školy a vyučuje se v kulturním domě, původní ukončení realizace školy byla do konce října. Z důvodů
nových stropů se to o měsíc protáhne. Další velkou akcí je přístavba šaten a sociálních zařízení ke
kulturnímu domu. Tady jde vše, jak má být a ukončení realizace se počítá do konce října. Pro obec vzniknou
nové skladové prostory, šatny pro sportovce a účinkující v sále kulturního domu. A poslední velkou realizací
je rekonstrukce mostu u Zrníků. Dá se říct, že se nejedná o rekonstrukci, ale o stavbu nového mostního
tělesa. Důvodem byl havarijní stav následkem stáří a povodní. Most se srovná s rovinou místní komunikace.
Realizace by měla být dokončena do listopadu letošního roku. Chystá se projektová dokumentace na
výstavbu nové školky a samozřejmě na odkanalizování obce. Dokončuje se získání stavebního povolení na
chodníky kolem I/49 ke spodnímu hřbitovu. Pro příští rok budeme určitě usilovat o získání dotací hlavně na
školku, která je pro obec prioritou. Po změně územního plánu se dořeší projektová dokumentace na novou
požární zbrojnici a sociální byty na šatnách v areálu fotbalového hřiště. Snad se bude v získávání dotací dařit
jak letošní rok a obec bude pokračovat v rozvoji.
Richard Zicha, starosta obce

DERATIZACE OBCE
V pondělí 5.11.2020 od 8,00 hod proběhne v obce centrální deratizace, soubor opatření, které zajišťují
hubení (omezení výskytu) škodlivých hlodavců - krysa obecná, potkan domácí, myš domácí a polní, hryzec
polní. Po obci budou rozmístěny přípravky k hubení těchto hlodavců. Prosíme občany, aby nepouštěli své
domácí mazlíčky v době nejmíň tří dnů z důvodů pozření těchto návnad. Deratizaci
provede odborná firma z Dolní Lhoty. Občané, kteří potřebují deratizovat okolí svého
domu se mohou s touto firmou domluvit osobně, či nahlásit zájem na OÚ Bratřejov.

Klub důchodců a spolek IN LIBERI
Ahoj, všechny zdravím a přeji pevné nervy v tuto bláznivou rouškovou dobu, která nám brání "normálně"
žít. Já jsem jen šťastná, že se nám i přes všechno podařilo 1. září sejít na schůzce Klubu důchodců. Nová
schůzka bude v úterý 6.10. na sále KD - z klubovny máme dočasně školní učebnu, než bude opravena naše
škola. Dále se podařil uspořádat v sobotu 29.8. POHÁDKOVÝ LES. Letos s rekordní účastí 61dětí a
nespočtem rodičů. Vycházelo se od lípy u OÚ, kde bylo také první stanoviště. Trošku se nám to tam naplnilo
a muselo se i chvilku čekat, protože vás bylo opravdu hodně - za co jsme móóóc rádi. Trasa pak vedla kolem
pomníku nahoru do kopce a pak uličkou (díky chlapům z obce, kteří nám to tam krásně osekali a nebyl s
průchodem žádný problém – chlapi díky) rovnou na fotbalové hřiště. Po trase vás čekaly pohádkové postavycelkem 7 stanovišť, u kterých se plnily různé úkoly. Cíl byl na fotbalovém hřišti, kde se děti občerstvily.
Na závěr jim přišly zatancovat naše CÉREČKY DŮCHODKYNĚ. Doufám, že se vám Cérečky líbily a
pobavily vás. Děti si to "střihly" s Cérečkama a moc jim to šlo - prostě hit - Holky z naší školky je pro
každého. Já tímto mojim Cérečkám ještě jednou děkuji. A hlavně moc děkuji všem pohádkovým
postavičkám - mravenec = Eva Petrů, klauni = Danča Surá s neteří Eliškou, tříhlavý drak a princezna =
manželé Pektorovi, Rumcajs, Manka a Cipísek = rodina Kotrlová, čarodějnice = Jitka Kocourková (která
dětem napekla perníčky), Asterix = Lenka Polanská a Obelix = Martin Adamus, vodník = Iveta Zedníková.
No a moje maličkost byla v kostýmu Berušky. Takže děkuji vám všem, kteří jste se zúčastnili..
No a co nás ještě čeká (snad tomu nic nezabrání) - v sobotu 26.9. BOBŘÍK ODVAHY(pokud bude
nepříznivé
počasí,
akce
bude
přesunuta
na
jiný
termín).
Na fotbalovém hřišti počkáme na tmu. A pak to vypukne. Budeme se bát - ne, my nemáme žádná strašidla,
ale hodné Bubáčky, kteří vás pohlídají. Na každého odvážného bude na konci čekat malá odměna a
občerstvení. Tak a to je něco pro ty mladší, i když nebráníme nikomu odvážnému jakéhokoliv věku.
A v sobotu 17.10. připravuje Obecní úřad tradiční SETKÁNÍ SENIORŮ na sále KD kde nebude chybět
dobré jídlo, pití a hudba a bohužel i rouška. A zatancovat vám přijdou naše CÉREČKY.
No a to bude tak asi vše co jsem vám chtěla napsat. Teď, už vám - nám všem přeji pevné zdraví. A ještě jsem
zapomněla, ať Vám trnky dobře dozrávají a kvasí!
Opatrujte se - za Klub důchodců a spolek IN LIBERI - Jana Adamusová

Základní škola a Mateřská škola
Školní rok jsme zahájili 1. září v počtu 25 dětí. Zahájení proběhlo v klubovně kulturního domu, který
se,“zatím“ na dobu neurčitou, stal naším útočištěm. Těšíme se na návrat do naší školy a věříme, že bude pro
všechny příjemný a nenaruší jej nějaká další mimořádná opatření.
V polovině měsíce září nás společně se školkou čeká vystoupení sokolníků, kde se děti seznámí
s několika dravými ptáky, dozví se nové informace o jejich životě a zhlédnou ukázky výcviku.
Žáci školy se zajedou podívat na výstavu PŘÍBĚH ŽELEZA aneb Železo v přírodě, dějinách a
experimentu, která bude obohacena o vzdělávacími programy. Čeká nás také vítání občánků do života,
každoroční „Drakiáda“ a další již tradiční akce. Pokračujeme v celostátní soutěži „Recyklohraní“, jejímiž
sponzory jsou firmy zabývající se recyklací a tříděním odpadů. Tato soutěž je dalším pokračováním výchovy
dětí k zodpovědnosti za životní prostředí.
Začátkem měsíce října začínají na škole pracovat kroužky – Rukodělný kroužek a Přírodovědný kroužek.
Mgr. J. Králová, ředitelka školy

TJ Sokol Bratřejov
Fotbalová sezona byla zahájena v srpnu, naši muži postoupili do III. třídy a daří se jím střídavě. Domácí
zápasy vyhráváme a venkovní nám zatím tak dobře nejdou. Zatím máme bilanci dvě výhry a tři prohry. Snad
zabereme a potěšíme naše sportovní fanoušky i body z venkovních hřišť.
20.09.2020 15:30
27.09.2020 10:15
04.10.2020 15:00
11.10.2020 15:00
18.10.2020 14:30
25.10.2020 14:30
01.11.2020 13:30
07.11.2020 13:30

Bratřejov - Rudimov
Březůvky - Bratřejov
Bratřejov - Bohuslavice n/Vl.
Šanov - Bratřejov
Bratřejov - Nedašov B
Štítná n/Vl. B - Bratřejov
Bratřejov - Petrůvka
Dolní Lhota - Bratřejov

Mladší přípravka ukončila své působení v této kategorii závěrečným turnajem mladších přípravek o
okresního přeborníka v Liptále. Tým zahrál nad očekávání a po výhrách nad Kateřinicemi 9:0, Liptálem 1:0,
Hošťálkovou 3:0, Halenkovem 6:0, jsme hráli o první místo s akademií Vál. Meziříčí a ve vyrovnaném
zápase poprvé padli a prohráli 3:1. Tím pádem jsme skončili druzí. Velká gratulace. Starší přípravka zahájila
sezonu, taktéž v nové soutěži. Hrajeme okresní soutěž starších přípravek Vsetínského okresu. Jelikož
hrajeme zápasy s nejmladším týmem v soutěži, tak zatím prohráváme.
V této kategorii moc nejde o výsledek, nejdůležitější je získávání zkušeností a dovednosti s míčem. Zatím
jsme hráli čtyři zápasy a dva jsme prohráli jenom o branku, což nám ukazuje, že jdeme dobrou cestou a
v příští sezoně se budeme určitě radovat i z vítězství.
20.08.2020 16:30
30.08.2020 00:00
03.09.2020 16:30
12.09.2020 10:00
17.09.2020 16:30
28.09.2020 17:00
01.10.2020 16:30
08.10.2020 16:30
18.10.2020 15:00
22.10.2020 16:30
30.10.2020 16:00

Bratřejov - Liptál 3:12
Lačnov - Bratřejov 6:5
Bratřejov - Francova Lhota 5:6
Ústí - Bratřejov 5:6
Bratřejov - Halenkov
Val. Polanka - Bratřejov
Bratřejov - Jablůnka
Bratřejov - sd Nový Hroz./VKK
FC Vsetín - Bratřejov
Bratřejov - sd Huslenky/Zděchov
Kateřinice - Bratřejov
Richard Zicha, st.

SDH Bratřejov
Když jsme s holkami v zimě vzpomínaly na minulou sezónu a těšily se na tu nadcházející, vůbec jsme
netušily, co přijde v březnu. Během karantény jsme byly v kontaktu jen přes sociální sítě, ale jakmile to bylo
povoleno, začaly jsme se scházet a trénovat. Budou soutěže?
Tuhle otázku jsme si pokládaly pokaždé, když jsme měly trénink nebo byly spolu venku. Každý říkal něco
jiného, v nás však byla pořád malá jiskra naděje, že by se alespoň nějaké závody uskutečnit mohly. A stalo
se. 14.6. jsme vyjely natěšené na naše první letošní závody, které se konaly v Pozděchově. Útok se nám sice
nepovedl podle našich představ, my jsme ale byly rády, že sezóna bude. Ze začátku jsme objížděly pohárové
soutěže, protože ligy, co jsme měly v plánu běhat, byly zrušené. 27.6. jsme se ve Veselé u Zlína umístily na
3.místě s časem 23:75. O týden později jsme na Hrobicích za čas 19:82 braly konečně naše vysněné 1.místo,
na které jsme tak dlouho čekaly. V ten den jsme jely ještě na noční soutěž do Velkých Karlovic. Tam jsme se
umístily na krásném 2.místě s časem LP-34:02, PP-24:36, protože proudařky musely běžet do kopce. 26.7.
jsme se v Lužné umístily na 2.místě s časem 20:43. 11.7. se rozběhla Zlínská liga požárního sportu (ZLPS),
kde tento rok poprvé běháme v kategorii žen. Výsledky nejsou zatím nijak výrazné, jelikož většina z nás je
ještě v dorosteneckém věku. Ale náš čas přijde! 7.8. jsme se zúčastnily noční soutěže na Bystřičce. S časem

19:09 jsme se umístily, za tuto sezónu už podruhé, na prvním místě. 29.8. se nám na pohárové soutěži
v Nedašově Lhotě podařilo dokončit útok v čase LP-18:48, PP-18:86 a konečně se nám podařila sestříknout
osmnáctka na obou terčích. Minulý víkend jsme na ZLPS v Nedašově dokončily v čase LP- 17:84, PP22:89. Strojařka měla v sobotu narozeniny a přála si, aby byla sedmnáctka na obou terčích, ale ne vždy se
zadaří a tak věříme, že příště to vyjde. Tento víkend máme v plánu ukončenou ZLPS v Hřivinově Újezdě a
budeme se snažit dokončit alespoň v devatenáctkovém čase, protože i to by byl pro nás na Zlínské lize
obrovský úspěch. Další víkend nás ještě čeká soutěž v Uble, a pak už moc soutěží nebude a budeme moct
zahájit zimní přípravu 😂.
Na závěr bychom chtěly poděkovat Dušanovi Kopečnému, za ochotu a trpělivost, kterou s námi má a také za
to, že nás vozí na závody. Za vození na závody ještě děkujeme moc Cyrdovi Strakovi. A to už je asi všechno
od nás. Přes zimu pořádně zamakáme, ať se v sezóně 2021 ukážeme zase o něco v lepším světle.
Kristýna Tomšová

Gratulace obecního úřadu
Velká gratulace patří panu Karlovi Kašpárkovi, který získal Titul Mistra České
republiky ve střelbě malorážní puškou s puškohledem na mizivé cíle do 50 metrů.
Kultura v obci
Tak jsme si mysleli, že doba „koronovirová“ bude za námi a ejhle, znovu se vrací. Po jednání se zastupiteli
jsme se rozhodli, že pokud nám nezakážou shromažďování úplně, setkání seniorů 17.10. proběhne. Bude
trochu omezené, určitě nám nevystoupí děti ze školy a školky a program necháme ,,pouze“ na pozvané
muzice. Ještě je vše otevřené, tak se uvidí. To navazuje i na Mikuláše a Vánoční koncert, který má být letos
v kostele. Na 5. ročník jarmarku, který má být 21.11. už přípravy začaly, snad nám ho nezakážou.
Tvůrčí dílny, jak dýňobraní, tak i výroba adventních věnců, se připraví a uvidí se. O veškerých akcích
budeme informovat v dostatečném předstihu.
Poslední prázdninový víkend proběhl pohádkový les a opět super akce jak pro děti, tak dospělé. Je třeba
poděkovat Janě Adamusové za organizaci a všem pohádkovým bytostem, které akci vyzdvihly o stupínek
nahoru. Počasí pro asi šedesát účastníků vyšlo na jedničku a věřím, že si všichni akci užili a tím zakončili
prázdniny.
Richard Zicha, starosta obce

Vítání občánků 5.2.2020 a 17.6.2020

ŘKF Bratřejov
Prázdninový pobyt na faře
Poslední týden v srpnu se uskutečnil prázdninový pobyt dětí na faře. Termín těsně před začátkem školního
roku byl zvolen záměrně - vyhovuje mladým rodinám, protože v tuto dobu už žádné tábory nejsou pořádány
a rodiče, kteří nemohou mít celé prázdniny dovolenou, uvítají pomoc s vyplněním času a zábavy pro děti.
Navíc je o děti postaráno po celý den i co se jídla týče. Jen na nich je volba, zda večer půjdou domů nebo
chtějí s kamarády přenocovat. Letos se sešly děti od útlého věku (od školkáčů) až po žáky z druhého stupně
ZŠ. Převládaly bratřejovské děti a je velmi fajn, že tento pobyt utužuje kamarádské vztahy mezi dětmi
různého věku.
Celým týdnem nás provázelo téma „Úžasňáků“. Závěrečným úkolem
bylo hledání „taťky Úžasňáka“ a zakopaného pokladu. Jeho nalezení
však nebylo vůbec jednoduché. V průběhu týdne musely děti při hraní
různých her získat důležité indicie: mapu (s osmi zaznačenými místy,
kde by se mohl poklad schovávat), symbol (který značil, na kterém místě
mají hledat) a číslo (díky kterému věděly počet kroků od označeného
bodu k pokladu). Když měly děti všechny indicie, nadešel čas hledání, ve
skupinkách se vydaly na cestu. Nevěřili byste, jak i ti nejmenší, s kterými
procházka někdy trvala mnohem déle, než jsme čekali, byli během
chvilky zpět na faře. S radostí hlásili, že poklad našli. 😃
Velkým zážitkem letošního pobytu byla pro děti pěnová párty. Doma si
možná užívají koupel ve vaně plné pěny. Ale my měli - zahradu plnou
mýdlové pěny! To byla paráda, děti se v ní hezky vydováděly.

Chtěla bych moc poděkovat "věrným" vedoucím, kuchařkám, maminkám, které pomáhaly v kuchyni, ale
také všem úžasným a úplně nejhodnějším dětem. Díky vám všem jsme společně strávili báječný týden plný
zábavy, na který budeme rádi vzpomínat.
Lucie Vaculková

Oslava 130. výročí posvěcení kostela a 100. výročí narození P.Vinklárka
Bratřejovský kostel je dominantou naší obce, a také jeho nejvýznamnější kulturní památkou. Patří nesporně
svou polohou, citlivým zasazením do překrásné přírody, výstavbou i výzdobou k nejkrásnějším vesnickým
kostelům na celé Moravě. Je skutečným pokladem našeho kraje. Jak jinak poděkovat za „dědictví otců“,
které nám v podobě překrásného kostela zůstalo, než že se o něj budeme dobře starat, aby byl zachován pro
další generace a dělal radost všem, kdo do něho přichází…
Jen krátce se zmíním o počátcích jeho historie. Již někdy kolem roku 1870 se tehdejší vizovický farář P. Jan
Bartoš rozhodl, že v Bratřejově postaví nový kostel a zřídí zde faru. V květnu roku 1871 byl položen
základní kámen. Výstavba bratřejovského kostela si vyžádala náklady přes 100 000 zlatých a trvala 19 let. V
prvních letech stavby rozesílala vizovická fara každodenně přes 100 prosebných dopisů, aby získala potřebné
finance. Mezi první dárce se počítá i tehdejší císař František Josef I. Začátkem roku 1883 byla nejobtížnější
část stavby dokončena, ale k dohotovení zbývala dlažba uvnitř kostela a veškerá vnitřní výzdoba kostela
včetně varhan a zvonů. K tomu ovšem bylo zapotřebí ještě mnoho tisíc zlatých, kterých se nedostávalo.
Přece se však podařilo vše dokončit a ve středu 22. října 1890 byl nový kostel vysvěcen tehdejším
brněnským biskupem (Dr. Františkem Saleským Bauerem).
Jedním z nejvýznamnějších bratřejovských farářů byl P. Oldřich Vinklárek. Narodil se 16.9.1920 ve
Slušovicích a u nás působil od roku 1974 celých 22 let. Za tu dobu vykonal spoustu práce a důležitých oprav
na kostele. Byl hudebně nadaný, vychoval varhaníky a postaral se o pokračování našeho chrámového sboru.
Byl to srdečný a pracovitý člověk, který byl vstřícný ke všem, kdo se na něho obrátili o radu či pomoc.
Rádi na něho vzpomínají věřící i ti, kteří do kostela nechodili.
Oslavu 130. výročí posvěcení kostela jsme naplánovali na neděli 30. srpna, spolu s připomínkou 100. výročí
narození P. Vinklárka. Pozván byl olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, ani ne týden před oslavou
jsme však dostali zprávu, že ze zdravotních důvodů nemůže přijet.
V neděli jsme proto přivítali pomocného biskupa olomouckého Mons. Antonína Baslera.

Právě on byl u nás první „kněz excurrendo“ - tj.
dojíždějící duchovní správce - po smrti P.Vinklárka.
Pozváni byli rovněž další dříve působící kněží,
kromě současného P. Víta Hlavici byli u oltáře také
P. Josef Rosenberg a P. Jindřich Peřina, pozvání
přijal i P. Emil Matušů (salesián, který za
P.Vinklárkem
často
jezdíval).
Při mši svaté zazpíval chrámový sbor a na lesní roh
zahrál pan Zdeněk Divoký. Na závěr mše přednesl
varhaník Pavel Sochora několik zajímavostí
z historie
kostela
i
z života
P.Vinklárka.
K oslavám jsme připojili také gratulaci k 85.
narozeninám jáhna Jožky Zádrapy, který se na stáří
přestěhoval z Bratřejova do domova pro důchodce.

Po mši se všichni přesunuli na farní dvůr. Protože v průběhu loňského i letošního roku probíhaly na faře
opravy, požehnal biskup také tyto nově zbudované prostory. Pro všechny bylo nachystáno posezení, bohaté
občerstvení od šikovných bratřejovských žen i mužů a dvou sponzorských firem. Celé odpoledne se neslo
v příjemném přátelském duchu plném družných rozhovorů mezi vzácnými hosty i námi – místními hostiteli.
Je třeba poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k tomuto krásnému slavnostnímu dni.
Marie Poláchová
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