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Poslední svíčka na věnci plane,
copak se dnes asi stane?
U stolu všichni sejdem se zas,
konečně nastal vánoční čas.
Ta vůně cukroví line se bytem,
koledy v rádiu jsou opět hitem.
Pohádky pouští se, mír všude vládne,
jen klid od starostí a hádky žádné.
I těm, co nevěří, do srdcí vklouzlo,
tak jako každý rok vánoční kouzlo.
Láska se na chvíli chopila vlády
a k chmurám smíme se otočit zády.
Protože dnes je Štědrý den,
chtěl bych nyní popřát Vám jen,
ať kouzlo vánoc zůstane v nás
vždyť s láskou člověku žije se snáz.

Přeji vše spoluobčanům, známým a přátelům jménem svým a jménem obecního zastupitelstva v této
zvláštní době, krásné prožití svátků vánočních, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody a
přátelství. Ať vám v novém roce vyjdou všechna předsevzetí a přání.
starosta obce a zastupitelé
Poděkování
Poděkování za Obecní knihovnu v Bratřejově
Chtěli bychom vyjádřit alespoň takto poděkování p. Vlastimilu Pešákovi za jeho práci v roli knihovníka obce
Bratřejov, za vedení obecní knihovny a za jeho skvělé služby pro čtenáře. Je vždy ochotný, poradí s výběrem
knih, ví a zajistí to, co k četbě potřebujeme. Věnuje se této činnosti mnohdy i ve svém volném čase a je
ochoten i individuálně půjčovat mimo středeční stanovené hodiny. Dobře zná své čtenáře, odhadne jaká
knížka by se jim mohla líbit. Návštěva knihovny je pro nás vždy příjemně strávený čas.
Poděkovat bychom chtěli i Obecnímu úřadu, p. starostovi Richardu Zichovi a zastupitelstvu, kteří umožní
nákupy nových knih z rozpočtu obce jak pro malé, tak i pro dospělé čtenáře, pro ženy jejich romantiku či
naučné knihy.
Hlavní důvod, proč poděkování p. Vlastimilu Pešákovi zrovna teď, je jeho zájem, zda máme co číst i v
průběhu nouzového stavu a ochota pomoci – samozřejmě za dodržení povinných opatření. Nezneužíváme
jeho nabídky, ale moc nás jeho zájem potěšil a dodává nám tímto radost a sílu zvládat toto pro všechny
náročné období sociální izolace.
Jeho přehled o knihách, zájem o knižní novinky, ale i o kulturu a akce v obci, je obdivuhodný. Je to člověk,
který vše dělá s radostí, nezištně a obětavě.
Takových lidí, jak je náš p. knihovník, za život mnohdy ani moc nepotkáme…………….
Moc děkují za vše, čtenáři a čtenářky z Bratřejova

Z jednání zastupitelstva
zastupitelstva obce

SCHVÁLILO:
- po doložení souhlasu s užíváním studny,
příspěvek z fondu rozvoje bydlení 30.000Kč na
vybudování vrtané studny
- pronájem části obecního pozemku p.č. 147/1 o
výměře 502m2 zapsané na LV 10001 v KŮ
Bratřejov u Vizovic za částku 200Kč/ rok na dobu
neurčitou
- na základě zveřejněného záměru odkupu,
geometrický plán č. 708-65/2020, odkup pozemku
p. č. 2726 o výměře 46m2 za cenu 35Kč/m2
celkem za 1610Kč
- na základě zveřejněného záměru prodeje
geometrický plán č. 708-65/2020, prodej pozemku
p. č. 2521/5 o výměře 47m2 za cenu 35Kč/m2
celkem za 1645Kč
- na základě zveřejněného záměru odkupu
geometrický plán č. 703-54/2020, a odkup
pozemku p. č. 2118/98 o výměře 557m2, p. č.
2118/71 o výměře 257m2, p.č. 2118/72 o výměře
109m2, p. č. 2118/73 o výměře 55m2, p. č. 2118/74
o výměře 608m2 v k.ú. Bratřejov u Vizovic
zapsané na LV č.648 Katastrálním úřadě ve Zlíně,
vedené v KN jako ostatní plocha, ostatní
komunikace, pozemek p. č. 2124/3 o výměře 74m2
v kú Bratřejov u Vizovic a pozemek p. č. 2118/2 o
výměře 7m2 v k.ú. Bratřejov u Vizovic zapsané
v LV č.648 u katastrálního úřadu ve Zlíně, vedené
v KN jako orná půda to vše o výměře 1667m2 za
cenu 35Kč/m2 celkem za 58.345Kč
- na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku
p. č. 1083/1 o výměře 1667m2 prodej pozemku za
cenu 35Kč/m2 celkem za 58.345Kč
- na základě zveřejněného záměru odkupu,
geometrický plán č. 652-78/2020, odkup pozemku
p. č. 2754 o výměře 17m2 a pozemek p. č. 2549/20
o výměře 49m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
za cenu 35Kč/m2 celkem za 2.310Kč
- na základě zveřejněného záměru prodeje prodej
pozemku p.č. 2599/4 o výměře 178m2 vedeného
v KN jako vodní plocha a p.č. 2612/7 o výměře
81m2 vedeného v KN jako ostatní plocha, ostatní
komunikace za cenu 35Kč/m2 celkem za 9.065Kč
- poskytnutí neinvestiční finanční dotace na
zajištění financování nákladů s poskytováním
sociálních služeb pro Diakonii ČCE – středisko
Vsetín ve výši 5.000Kč
- podání žádosti o dotaci z MZE – program rozvoje
venkova, Podpora rekonstrukcí a budování lesnické
infrastruktury, vedoucí ke zlepšení kvality, či
zvýšení hustoty lesních cest
- podání žádosti o dotaci z MMR 17D8210,
Podpora rozvoje a obnovy venkova – Rekonstrukce

a přestavba veřejných budov na akci Revitalizace
KD Bratřejov
- rozpočtové opatření č. II/2020
- rekonstrukci sušárny na ovoce a výstavbu
zpevněné plochy na pozemku p.č. 900 a části
obecního pozemku p. č. 2563, dle předloženého
plánu
- snížení nájmu pohostinství Bratřejov na dobu od
1.10. - 31.12.2020 na částku 0Kč bez DPH a
snížení nájmu pohostinství na Hřišti na dobu od
1.10. - 31.12.2020 na částku 0Kč bez DPH
z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR
- finanční dar ve výši 5.000Kč pro Občasné
sdružení rodičů, přátel a příznivců osob s poruchou
autistického spektra Za sklem o.s., Pardubská 293,
Vizovice
- vícepráce při realizaci opravy základní školy
Bratřejov, dle položkového rozpočtu
- plán inventarizace a inventarizační komise dle
plánu inventur
- podání žádosti o dotaci DT117d8210A – podpora
obnovy místních komunikací vyhlášenou MMR na
akci – „Opěrná zídka na p. č. 2543/1 a p.č. 119/1 a
zároveň
vyčlenění
finančních
prostředků
z obecního rozpočtu na spolufinancování této akce
- realizaci rekonstrukce pohostinství v KD v obci
Bratřejov v období leden-únor 2021 a zároveň
vyčlenění finančních prostředků z obecního
rozpočtu
- oslovení odhadce pro vypracování odhadu
pozemku
- rozpočtové opatření č.III/2020
- finanční příspěvek 50 000 Kč na spoluúčast při
opravě lavic v kostele sv.Cyrila a Metoděje
- podání žádosti o dotaci z MMR na vybudování
II.etapy dětského hřiště – workoutové hřiště
- finanční příspěvek 30 000Kč z fondu rozvoje
bydlení na vybudování ekologického vytápění
- rozpočtové opatření č. IV/2020
- rozpočet obce Bratřejov na rok 2021 v rámci
paragrafů jako schodkový. Příjmy ve výši
11 506 000 Kč a výdaje ve výši 13 637 000 Kč.
Schodek ve výši 2 131 000 Kč bude kryt z přebytků
z minulých let.
- rozpočet ZŠ a MŠ Bratřejov na rok 2021
- doplněný ceník služeb obce Bratřejov na rok 2021
- obecně závaznou vyhlášku č.1/2020 o místním
poplatku za svoz a zpracování komunálních odpadů
- znění uzavřených veřejnoprávních smluv
- Zastupitelstvo obce Bratřejov konstatuje ověření
ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že

návrh změny č. 1 Územního plánu Bratřejov není v
rozporu s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, s
výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených
orgánů a stanoviskem krajského úřadu,
Rozhodlo v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů o námitkách tak, jak je uvedeno v
odůvodnění opatření obecní povahy. Zastupitelstvo
obce vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm.
c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4
stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až § 174
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti,
formou opatření obecné povahy změnu č. 1
Územního plánu Bratřejov.
Souhlasí v souladu s ust. § 10i odst. 5 zákona č.
100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů, se způsobem zohlednění
podmínek vyplývajících ze stanoviska Krajského

úřadu Zlínského kraje k vyhodnocení vlivů změny
č. 1 ÚP Bratřejov na životní prostředí, jak je
uvedeno v opatření obecné povahy č. 1/2020.
- dar ve výši 15 000 Kč na vydání knihy Historie
dřevorubectví v Beskydech

Rozpočet obce Bratřejov 2021
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PŘÍJMY
0
0
0
1032
2122
3392
3419
3632
3639
3722
3723
5512
6171
6310

tis.Kč
10352
Daňové příjmy celkem
404
Poplatky celkem
175
Dotace
70
Těžba dříví
20
Sběr druhotných surovin
210
Nájem KD, poplatky
70
Nájem šatny TJ
10
Pohřebnictví
22
Komunální služby
20
Sběr a svoz odpadů
100
EKOKOM- tříděný odpad
35
Nájem požární zbrojnice
8
Činnost místní samosprávy OÚ
10
Příjem z úroků, divident
Název položky

CELKEM PŘÍJMY

11506

VZALO NA VĚDOMÍ:
- návrh rozpočtu obce Bratřejov na rok 2021
- informace o realizaci akce přístavba šaten a
sociálního zařízení ke kulturnímu domu a
rekonstrukce mostu M02 u Zrníků v obci Bratřejov
- informaci o projektové dokumentaci na výstavbu
nové MŠ v obci Bratřejov
- informace ke kulturním akcím do konce roku
- zprávu finančního výboru
- zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce
Bratřejov za rok 2020
- zprávu kontrolního výboru
ZAMÍTLO:
- podání žádosti z SZIF – dotace na techniku a
technologie pro lesní hospodářství, pořízení lesní
techniky pro obec Bratřejov

Zachování a obnova
3326 hist.hodnot
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
3639 Komunální služby + úz. rozvoj
3721 Nebezpečný odpad
3722 Komunální odpad TS
3723 Tříděný odpad
3745 Vzhled obce + veřejná zeleň
4351 Dotace - Dotek
4359 Dotace - Educo

VÝDAJE
1019
1032
1036
2212
2219
2221
2310
2321
3113
3314
3319

tis.Kč
25
Obč.sdružení - včelaři
736
Pěstební činost
12
Služby lesního hospodáře
190
Místní komunikace - opr.údržba
750
Poz. komunikace - čekárny
77
Dopravní obslužnost
60
Voda, vodovod Syrákov
1530
Odvádění a čištění odpad.vod
2600
Školství
8
Knihovna
10
Kronikář
Název položky

5212 Ochrana obyv.
5512 Požární ochrana
6112 Zastupitelstvo obce
6171 Činnost místní správy
6310 Úroky, poplatky, pojistné
6399 Daně
6409 Příspěvky nezisk. org.

CELKEM VÝDAJE
Rozdíl - financování
z přebytku min.let

119
40
8
25
1695
135
30
190
10
210
190
20
985
60
500
200
490
5
7
440
101
925
1231
10
6
7

13637

-2131

Co se děje v obci
Jak jste si zajisté všimli, dokončují se letošní realizace třech velkých akcí obce. První je rekonstrukce
základní školy a školky. Musíme určitě poděkovat Ministerstvu financí ČR za 90% financování této velké
akce, která vyšla celkově na 7 300 000 Kč a poskytnuté dotace z Min. financí činí 6 533 518 Kč. Ze staré
budovy nám zůstaly snad jen obvodové stěny a zbytek je nový (stropy, vazba, střecha, podlahy, sociálky
elektrika, vodo-topo) a hlavně nová počítačová učebna na půdě. I když nastaly velké komplikace, jako
výměna stropů se kterými se nepočítalo a poté částečné zastavení prací z důvodu pandemie, blížíme se do
závěru prací, snad se vše stihne. Realizace musí být dokončená do konce roku.

Druhou velkou akcí je přístavba kulturního domu, šatny a sociální
zařízení. Na tuto akci musíme poděkovat Zlínskému kraji, kde jsme
získali dotaci ve výši 1 000 000 Kč a z Ministerstva místního rozvoje
ve výši 2 800 000 Kč celkově to dělá 85% nákladů. Vzniknou prostory
pro uskladnění obecních strojů a zařízení, šatny a sociálky
k převlékání na multifunkční hřiště a malá klubovna pro SDH
Bratřejov v podkroví. Zde je již hotovo a čekáme na kolaudaci. Při
této realizaci jsme využili přístupový chodník jako rozběhovou dráhu
pro skok do dálky a pro zábavu vložili do rozběžiště skákacího panáka
pro děti.
Třetí akcí je rekonstrukce mostu M02 u Zrníků, zde je časový
skluz, věříme, že se vše do konce roku stihne. Problém vidíme
v tom, že obalovna je v provozu do půli prosince a pak končí.
No bude to snad o fous. Na tuto akci jsme získali dotaci
z Ministerstva místního rozvoje ve výši 5 000 000 Kč což činí
70% rozpočtu.
V letošním roce proběhla také za přispění Zlínského kraje
dotací 250 000Kč „Změna územního plánu obce Bratřejov“.
Celkové způsobilé výdaje činily 435 000Kč. Za příspěvek
děkujeme.
Na příští rok je již podána žádost o dotace na rekonstrukci sálu kulturního domu. Jednalo by se o cca 5.5 mil.
Kč. Min. místního rozvoje poskytuje dotaci ve výši 85%. Realizovat se bude celková rekonstrukce
elektrických rozvodů, nové podlahy, akustický strop, obklady, prostě skoro vše.
Pohostinství chceme opravovat už v lednu příštího roku, nové stropy, rozvod elektriky, zázemí výčepu,
obklady a jiné.
Další akcí, do které bychom měli jít je opěrná zídka, která navazuje na rekonstruovaný most M02 u Zrníků,
kde je již stavební povolení. Cena by dle odhadu měla být kolem milionu a dotace jsou 85%.
A největší akcí, do které se musí jít, je výstavba nové mateřské školky. Nyní již máme schválený návrh a
projektanti začínají zpracovávat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. Dle informací, bude zase
otevřen dotační program Min. financí s dotací 90%. Demolice a následná výstavba nové školky by měla
odhadem vyjít na 16 mi. Kč.
Podali jsme taktéž žádost o dotaci z Min. zemědělství na opravu lesní cesty z Mírovky ke Klášťovu, která by
měla stát 4,5 mil. Kč, dotace je 90%. Výběr žádostí již proběhl a jsme třetí náhradníci.
Věřme, že se bude dařit jako v letošním roce a zase poskočíme o kus dál.

Dále pokračuje realizace největší akce za poslední roky a to je odkanalizování obce. Řeší se přístupy na
pozemky, věcná břemena a celkové trasování. Jak jsem si myslel, že to půjde rychle, tak se nám to zadrhává.
Musíme si všichni uvědomit, že bez spolupráce to nedáme nikdy dohromady. Obec to nedělá pro sebe,
odkanalizování je věcí nás všech a hlavně budoucího pokolení, ti si budou říkat, že jsme byli ohleduplní
k životnímu prostředí a hlavně k prostředí, ve kterém žijeme. Jak vždycky říkám kanalizace do kopečka
nepoteče a ústupky se prostě musí udělat. Jsou trasy, které nejdou obejít a paličatě být proti, nic nevyřeší.
Proto na Vás znovu apeluji, pomozte tuto akci zrealizovat, vždyť pak můžeme pokračovat ve výstavbě
chodníků opravě všech cest, osvětlení atd. A věřte, že obce, kde se kanalizace zrealizovala, poskočí o mílové
kroky dopředu.
Richard Zicha, starosta obce
Platnost stávajících čipových karet dopravců veřejné dopravy
Vážení občané, na základě informace od společnosti Koordinátora veřejné
dopravy Zlínského kraje, s.r.o., v souvislosti s přechodem na nového dopravce ARRIVA MORAVA si Vás
dovolujeme informovat, že čipové karty stávajících dopravců (ČSAD Vsetín, KRODOS BUS, Housacar,
ČSAD Uherské Hradiště) budou platné do 31.12.2020. Pouze čipové karty vydané dopravce ARRIVA
MORAVA budou i nadále v platnosti.
JUDr. Terezia Zlámalová, vedoucí odboru dopravy a SH
Informace pro občany

Svoz odpadů v roce 2021
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

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

obec Bratřejov 2021
PET
11
8
8
5
3,31
28
26
23
20
18
15
13
pondělí

Papír
25
22
22
19
17
14

Sklo
x
x
x
x
x
x

BIO
7
4
4
1,29
27
24

12
9
6
4
1,29
27
pondělí

x
x
x
x
x
x
středa

22
19
16
14
11
čtvrtek

Poplatek za komunální odpad pro rok 2021 zůstává ve stejné výši, tj. 450 Kč/osoba, objekt, dle OZV 1/2020.
Domácí hospic Devětsil
Milí občané,
ráda bych vám poskytla pár informací o domácím hospici Devětsil, který patří mezi služby poskytované
Diakonií Vsetín a jehož jsem od července 2020 vedoucí lékařkou.
Co je to domácí hospic?
Je to odborná zdravotní péče poskytovaná v domácím prostředí nemocným, kterým byla ukončena léčba ve
chvíli, kdy již nepřinášela další naději na uzdravení (např. onkologická, orgánové selhání, apod.). Často
mluvíme o paliativní péči – ta obsahuje především léčbu bolesti, mírnění tělesných i duchovních strádání
nemocného a ovlivnění dalších nepříjemných příznaků nemoci.
Domácí hospicová služba zahrnuje nemocného i pečující rodinu, která zajišťuje celodenní péči o svého
příbuzného. Cílem je doprovodit nemocného i pečující k přípravě a přijetí smrti, ke které nevyléčitelné
onemocnění ve svém terminálním stádiu směřuje. Tým domácího hospice tvoří lékař, zdravotní sestry,
sociální pracovník, psycholog a duchovní. Svou službou se snaží respektovat přání a požadavky nemocného
i jeho okolí. Službu doporučuje nejčastěji praktický lékař nebo specialista (např. onkolog) po ukončení
léčby.

Převzetím do domácího hospice poskytujeme nemocnému léky podle aktuální potřeby, především na účinné
tišení bolestí, formou tablet, náplastí či injekcí. Zajišťujeme dostatečnou hydrataci a vyprazdňování.
Pečujeme o nejrůznější uměle vytvořené vývody, permanentní cévky (katetry) a rány. Podle potřeby
provádíme pleurální punkce či punkce ascitu. Důležitou součástí péče o hospicového pacienta je polohovací
postel, kterou zapůjčujeme spolu s dalšími potřebnými pomůckami (např. odsávačku dýchacích cest či
oxygenátor na podporu dýchání). Sociální pracovnice vyřizuje možné příspěvky … Pečující rodinu
zaučujeme a podporujeme v jejich péči. Službu poskytujeme v případě nutnosti kdykoliv, tedy 24 hod. denně
7 dní v týdnu. Služba je hrazená z veřejného zdravotního pojištění.
Dovolte mi na závěr uvést část z dopisů, které jsme dostali od rodin po ukončení hospicové péče:
„Můj manžel si moc přál, aby poslední dny života mohl dožít doma, ve svém prostředí, které tolik miloval, se
svými blízkými a se svou rodinou. Když jsem se dověděla, že onkologická léčba přestala účinkovat a manžela
propustili do domácí péče, byla jsem pevně rozhodnuta, že vyhovím všem posledním přáním manžela.
Netušila jsem, co to všechno obnáší. Fyzicky jsem na to byla připravená, ale psychicky mě to lámalo. Přišly
pochybnosti o úplnosti a kvalitě mé péče a chvílemi mě napadaly myšlenky, jestli mu neškodím. Na
doporučení jsem se obrátila na Domácí hospic Devětsil a bylo to mé nejlepší rozhodnutí. Prostřednictvím
sester, které nás navštěvovaly doma, jsem dostala pomoc a cenné rady, jak jít dál. Staly se pomocnicemi,
rádkyněmi a vrbou, která byla schopna naslouchat mým projevům smutku a steskům. Zajistily rovněž léky a
zdravotní pomůcky, které jsme potřebovali. Moc si vážím Vaší neocenitelné služby, která přišla ve chvílích
nejtěžších. Jen s Vaší pomocí bylo možné srovnat si myšlenky o konci života a překonat vše, co je s tím
spojeno. Máte můj velký obdiv a vřelé poděkování.“
Z druhého dopisu:
„Na základě doporučení jsem se na Vás obrátil s prosbou o pomoc při
řešení naší těžké životní situace - těžké nemoci mého tchána. Přesto, že
z počátku se jevila Vaše pomoc jako neřešitelná, snažili jste se najít a
našli jste řešení a pomocnou ruku pro nás. Sestřička a pan doktor byli
obrovskou pomocí nejen pro nás, ale především pro tchána. Nikdy
nezapomenu, když mi po setkání se sestřičkou a panem doktorem řekl:
„Prosím tě, kde jsi je sehnal? To jsou andělé.“ Byl rád a štastný, že
úpřimný zájem o něj mají lidé, kteří rozumí jeho nemoci a jeho
potřebám. Neopomenu i Vaši péči o manželku, která pomoc a vlídné
slovo v této situaci velmi potřebovala. Patří Vám obrovský můj dík a
celé naší rodiny. Nikdy mě nenapadlo, jak velmi je taková služba
důležitá a nutná.“
Nacházíme se v předvánočním období, kdy očekáváme oslavy narození
malého dítěte – Božího Syna v Betlémě. V listopadu jsme prožívali „dušičky“ – vzpomínky a modlitby za
naše zemřelé. Domácí hospic doprovází nemocného a jeho nejbližší okolí ke smrti – narození do věčnosti.
Existuje dobrá smrt a lze se na ni připravit? Pokud věříme, že smrtí život nekončí, jen přechází na „druhou
stranu života“, potom už umírání nemusí být pro všechny jen těžké a bolestné, ale i plné naděje. Dobrou
přípravou na smrt může být i to, že se učíme denně umírat svému sobectví a růst ve službě a lásce k bližním
– přinese nám to svobodu a radost, které ve smrti pozemské dojdou své plnosti a které budeme prožívat
jednou bez konce …
Věřím, že my lidé vyhnaní z ráje se smrtí do něho zpět navracíme …
Přeji všem radostnou oslavu narození Božího dítěte a těm, kteří z tohoto světa tento rok odešli, radostné
narození pro nebe.
Všem vám pokojný a požehnaný nový rok.
MUDr. Zdislava Tělupilová
Kontakt na Domácí hospic Devětsil: telefon 737 266 974, e-mail devetsil@diakonievsetin.cz

MAS Vizovicko a Slušovicko splnila podmínky standardizace místních akčních skupin pro období
2021+
Patříme mezi prvních 30 MAS (ze 180) z celé České republiky,
které splnily podmínky standardizace MAS. To znamená, že
plníme požadavky Ministerstva pro místní rozvoj (dále MMR) na
složení partnerství, kompetence rozhodovacích a kontrolních
orgánů a nastavení procesů v souvislosti s udělováním dotací v
následujících letech.
Splnili jsme tak první krok v přípravě na nové programovací
období 2021-2027. Dalším krokem, který nás v následujících
měsících čeká je předložení koncepční části připravované Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje tzv. SCLLD ke schválení
MMR. Zde budou pojmenované problémové oblasti našeho území
a navržena potřebná opatření pro jeho udržitelný a vyvážený
rozvoj.
Do nového programového období se rozšíří také území naší MAS.
Obec Držková se stala 21 obcí, která schválila zařazení svého
území do působnosti MAS Vizovicko a Slušovicko. Po úspěšné
spolupráci s MŠ Držková v projektu Naše škola – naše radost II tj.
místního akčního plánu rozvoje vzdělávání se tak těšíme na
spolupráci celé obce Držková a dalších subjektů.
Naším cílem je, co nejdříve zvládnout tento proces a pokračovat ve vyhlašování nových výzev.
Ing. Pavel Elšík
Místní akční plánování rozvoje vzdělávání v roce 2020
Letošní rok je pro nás všechny velmi atypický. Pandemie koronavirová se promítla negativně i do realizací
aktivit našeho akčního plánu projektu Naše škola – naše radost II na rok 2020. Uzavření a omezený provoz
školských zařízení nám zkomplikovalo práci na poměrně dlouhé
období. Byli jsme nuceni zrušit například naplánovanou velmi
zajímavou exkurzi našich ředitelů a pedagogů do škol na
Vysočině. Přesunuli jsme semináře oblíbené lektorky Mgr.
Bínové. Bylo přesunuto i tradiční pololetní setkání ředitelů
s panem Valentou v Luhačovicích. Nedošlo ani k realizaci všech
smluvených lekcí Malé technické univerzity, které mají školky a
školy v území možnost již druhým rokem dopřávat svým žákům.
Ředitelé, učitelé, žáci i rodiče se museli poprat s výukou na dálku
– přes počítače, tablety, telefony. Snažili jsme se jim poskytnout
podporu ve formě předávání informací a inspirací ohledně
distanční výuky přes různé komunikační prostředky a aplikace.
Pravidelná setkání zástupců projektů MAP Zlínského kraje se
zástupci projektu SRP probíhala on-line. Vzájemně jsme se
informovali o aktuálním dění v území, inspirovali se
realizovanými aktivitami v nouzovém režimu.
V lednu proběhlo pravidelní jednání pracovních skupin s hlavním tématem podoby regionálního materiálu
pro školy. V tomto měsíci jsme také podávali Zprávu o realizaci projektu a další pak v červenci.
Ještě v únoru jsme se zúčastnili celonárodní konference „Současné a budoucí trendy regionálního školství a
akčního plánování“ v pražských Emauzích, kde byly představeny výsledky šetření ČŠI o úrovni českého
školství a další plány a vize v oblasti školství.

V dubnu proběhla soutěž pro naše školáky v podobě osmisměrky, jejíž vítěz od nás obdržel společenskou
hru Krycí jména. A v květnu jsme udělali radost výherkyni, která byla vylosována ze správných luštitelů
tajenky, hrou Dixit.
Začátkem června, po uvolnění epidemiologických opatření se u nás potkali zástupci MAS celého Zlínského
kraje. Cílem jejich setkání byla mimo jiné i diskuse k tématu potřeby vzniku tzv. středního článku ve
vzdělávání, kterou řídil Mgr. Petr Kulíšek z MAP Sdružení Splav.
Bc. Alena Rasochová
Výrobou odznáčků a pořízenými pomůckami jsme potěšili děti i pedagogy
Před koncem roku 2020, který velmi zásadně ovlivnil život každého z nás, přinášíme zprávu z projektu MAP
II s názvem Naše škola – naše radost II, kterou jako MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. realizujeme. I
v druhém pololetí tohoto roku byly aktivity částečně omezeny, ale přece jen něco se nám zrealizovat
podařilo.
O prázdninách jsme navštívili několik obecních akcí. Děti si mohly opět vyrobit krásné buttonky v podobě
odznáčků, magnetek, otvíráků a zrcátek, a to díky stroji, který jsme vloni z projektu zakoupili. Stejně tak
jsme se s buttonkovačem účastnili prezentace mikroregionů v polovině září v Luhačovicích, kde jsme sklidili
od dětí i jejich rodičů velký úspěch. Kromě těchto akcí jsme uspořádali tři semináře pro pedagogy Vzrůstající agresivita v předškolním a mladším školním věku; Specifické poruchy učení v kostce a praktický
seminář Jak pracovat s Klokanovými kapsami a kufry. Poslední zmíněný seminář byl uspořádán zejména
proto, že jsme pořídili dvě sady didaktických pomůcek s názvem Klokanovy kapsy pro práci s dětmi a
Klokanův kufr určený k individuální práci s dítětem, které budou půjčovány mateřským školám.
V závěru roku jsme se rozhodli podpořit školy i školky také částkou 3.000 Kč na nákup knih a jiných
didaktických pomůcek na podporu čtenářské, matematické a cizojazyčné gramotnosti. Pro zájemce z řad
základních škol jsme ještě zakoupili soubor metodických příruček Učíme se venku, které mohou učitelé
během Vánočních svátků nastudovat, aby v dalším roce mohli s žáky vyrazit ven.
Ing. Renata Štachová

Co máme v plánu pro školy a děti v příštím roce? Spoustu aktivit a pořízení různých pomůcek
Díky projektu Naše škola – naše radost II byl aktualizován Strategický dokument, který popisuje aktuální
situaci v mateřských a základních školách na území Vizovicka a Slušovicka. Tento dokument také definuje
priority a konkrétní cíle pro následující roky, jako je např. vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti
čtenářské a matematické gramotnosti s využitím nových technologií; zvýšení úrovně výukových materiálů a
forem učení cizích jazyků; podpora technických, řemeslných a přírodovědných znalostí a environmentální
výchova nebo zlepšení hardwarového a softwarového vybavení škol.
Již nyní máme v MAS Vizovicko a Slušovicko naplánovány aktivity, které nám tyto cíle pomohou naplnit.
Během následujícího roku a půl bychom chtěli zrealizovat několik seminářů, nakoupit do škol knihy a hry,
uspořádat setkání asistentů pedagoga, zafinancovat hodiny s rodilým mluvčím, pokračovat s podporou
polytechnického vzdělávání především nákupem pomůcek či zařízením projektových dní a v neposlední řadě
se zaměřit na rozšíření robotiky ve školách.
Pevně věříme, že se nám všechny naše plány podaří realizovat a budeme se moci s pedagogy a dětmi na
našich akcích v roce 2021 potkávat.
Ing. Renata Štachová
Malotřídka na vesnici? Proč ne?!
Do našeho projektu Místního akčního plánu s názvem „Naše škola – naše radost II“ financovaného MŠMT
z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je zapojeno 21 školských zařízení. Jde o školy
mateřské, smíšená zařízení MŠ a ZŠ, základní školy malotřídní a 4 úplné. Některé z malotřídních vesnických
škol každým rokem balancují na hranici udržitelnosti kvůli nedostatku dětí. Mezi veřejností však již naštěstí
pomalu začíná vzrůstat povědomí o výhodách vesnických malotřídních škol.

Co znamená malotřídní? V této škole se vzdělávají děti ze dvou či více ročníků společně. Někteří rodiče mají
představu, že takovéto vzdělávání je méně kvalitní, než vzdělávání v klasické škole a že děti odchází dále
nepřipraveny. Děti v takovýchto malých vesnických školách jsou vzdělávány v klidné, často až rodinné
atmosféře, s menším počtem dětí, což umožňuje respektování individuálních potřeb každého dítěte a to je
velkým plusem zejména pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Nezřídka zde učí pedagogové,
kteří mají k místu i osobní vztah, znají se s rodiči a o každém dítěti mají dobrý přehled. Děti jsou tak pro
učitele čitelnější. Mohou snáze reagovat i na drobné změny v náladách či chování dětí a lépe pracovat
s celým třídním kolektivem. Další výhodou takovéto formy vzdělávání je budování větší samostatnosti a
tolerance dětí mezi sebou. Je dobré si uvědomit, že na spojování dětí různých ročníků jsou založeny i dnes
tolik vyhledávané školy se vzděláváním formou alternativních směrů. Jsem připravena se svými kolegyněmi
využívat specifických forem výuky a promyšlené a připravené střídání aktivit, využívání didaktických
pomůcek, interaktivní tabule, a počítačových výukových programů pro samostatnou práci dětí. Péče o nejen
o slabší děti nad rámec výuky je u nás běžnou praxí. Máme radost z toho, když se nám společně podaří
zvládnout a překonat problémy dětí z různých oblastí.
Bohužel je smutnou realitou, že venkovské školy bojují o své přežití. Přitom tyto školy jsou nedílnou
součástí kulturního života obce. Podporují venkovskou komunitu jako vzácné společenství a vytváří
příležitost ke zkvalitnění mezigeneračního soužití. Přispívají k udržení místních tradic, zvyků, kulturních a
společenských akcí. Při naší škole funguje také škola komunitní, která zajišťuje mimo jiné cvičení pro různé
věkové skupiny, výuku anglického jazyka a další aktivity.
Hlavní příčinou problémů malotřídních škol je nedostatek dětí. Kvůli obavám z přechodu na větší základní
školu umisťují rodiče své děti raději rovnou do větších – úplných základních škol. Argumentují tím, že děti
mají s tímto přechodem pak problém. Samozřejmě, každé dítě je jinak nastavené, jinak citlivé, jinak
adaptabilní. Tudíž může mít pak problémy spojené s přechodem na velkou školu, kde se bude
pravděpodobně potýkat s větší anonymitou a soutěživostí. Pokud je však na malé škole dítě dobře vedeno
kvalitními pedagogy, je schopno přechod úspěšně zvládnout a tato zkušenost může mít velice zásadní a
kladný význam pro jeho další vývoj.
Bc. Alena Rasochová

Základní škola a Mateřská škola
ŠKOLKA NA STAVENIŠTI
Pokud cizí návštěvník v současných dnech prochází naší obcí
kolem budovy mateřské a základní školy, mohl by si říct, kde
jsou teď děti, když se budova proměnila na staveniště?
Každodenní vrtání, bouchání, řezání, tlučení by mohlo
návštěvníka zmást, že je budova prázdná. Ale ve školce je
živo. V září bylo až moc. Vypadalo to, že děti soutěží se
řemeslníky, kdo udělá větší kravál. Děti nějak během prázdnin
vyměnily běžné mluvení za křičení. Tak jsme si jedno ráno
sedli do kruhu a sdělila jsem dětem, že mi ve třídě vůbec není
dobře.
A že když na sebe místo mluvení křičí, tak se neslyším s
dětmi, které mě volají a potřebují radu nebo pomoc ve hře. A
víte, že to pomohlo ? Do týdne si děti vzpomněly, že mohou
jen mluvit, že se všichni slyšíme a že je nám tak dobře. I paní
učitelky potřebují být v pohodě, aby byly v pohodě děti. Je
potřeba si o to říct. A děti tomu rozumí .
Během celého podzimu jsme realizovali projektové dny z
Šablon II., které se měly původně uskutečnit v jarních

měsících 2020. Většina pozvaných odborníků jsou živnostníci. Přišli
V současné coronarové době o spoustu zakázek. Věřte, že měli vždy velkou radost, když jsem jim
telefonicky potvrzovala, že se na ně těšíme .
Hned v prvním týdnu, ještě s dětmi ze ZŠ, jsme shlédli každoroční ukázku sokolnictví skupiny Vancov
z Ostravy. Krásné slunečné počasí nás doprovázelo v den podzimní rovnodennosti na malé slavnosti
v přírodě. Víla Letněnka předávala vládu víle Podzimce. Na Den stromů jsme začali dlouhodobý pokus. Děti
si zasadily žaludy a pokusí se vypěstovat malý stromeček, který přinesou - nebo nepřinesou do školky
1.března 2021. Tento pokus jsem realizovala s dětmi před několika lety a byl velmi úspěšný .
Držím palce, ať se podaří i vám současní školkáčci . Letos poprvé jsme Zamykali přírodu bez
přítomnosti rodičů. Doba společnému tvoření nepřeje . Tak si lucerničky děti vyrobily bez rodičů a
posvítili jsme si jimi alespoň ve spálně.
Těším se na jednu věc. A teď myslím mluvím- píšu, i za děti. A to, až se budeme v budově zase potkávat i se
školáky. Prohodíme zase pár vět o tom, jak se jim daří, co je nového, sourozenci se chytnou za ruku,
prvňáčci se pochlubí, která písmenka už umí … A možná bude to povídání zpočátku delší, vřelejší a
radostnější … Taky se rodiče těšíte?
Mějte všichni krásné podzimní i adventní dny.
Lenka Hlavenková - učitelka MŠ
P.S. Přidávám pár fotek z našich projektových dní.

TJ Sokol Bratřejov
Pandemie Covid nás zabrzdila i na poli sportovním. Mužům se daří střídavě. Nepropadli jsme v žádném
zápase, ale chybělo nám trošku štěstíčka a tréninkové zodpovědnosti. Dle informací svazu se podzimní část,
pokud to dovolí situace, dohraje na jaře. Měli bychom začít 6.-7. března 2021 a to dohrávkami podzimních
kol 1., 11., 12. a 13. Pak by pokračovala sezóna 3. - 4. dubna 2021 jarními odvetami, soutěže by končily 27.
června 2021. Tento začátek jarní sezony, by byl jen pro soutěže dospělých. Zatím jsme na nelichotivém
dvanáctém místě. Snad bude líp.

Družstvo starší přípravky si vede podobně. Tři zápasy jsme prohráli v poslední minutě o gól. Je ale vidět
herní zlepšení. V lednu, pokud to bude povoleno, pojedeme na velmi dobře obsazený turnaj v Hluku.
S tréninkem bude naše mládež pokračovat v přípravě na jarní část v tělocvičně Pozděchovské ZŠ.
Přeji všem sportovním fanouškům a přátelům klidné prožití svátků Vánočních, rodinnou pohodu a hlavně
zdraví.
Richard Zicha, st.
Klub důchodců a In Liberi
Zdravím všechny
a přeji krásné skoro již zimní dny.
zastupitelstva obce
Tentokrát budu stručná – od vydání posledního občasníku se nám bohužel nepodařilo uspořádat žádnou akci.
V sobotu 26.9., kdy měl být bobřík odvahy, nám pršelo a akci jsme museli odvolat. Pak už na nás doléhaly
proti covidová opatření a žádné akce se již nemohly pořádat. Tento rok je prostě jiný, asi nikdo z nás nic
takového nečekal a nedovedl si ani představit. Snad, již máme „vybráno“ a příští rok bude opět normální.
Pokud ano, tak se s našimi důchodci poprvé setkáme 5.1.2021 v 18:00 hodin na schůzce Klubu důchodců a
potom 29.1.2021 na sále KD na Zimním setkání. No a s dětmi v sobotu 13.2.2021 na tradičním Karnevalu na
sále KD.
Co víc, už Vám chci jen upřímně popřát, ať jste všichni zdraví a ten příští rok je pro nás všechny zase
normální.
Krásný zbytek roku – pěkné Vánoční svátky a veselý Silvestr.
A do Nového roku 2021 vykročit správně – pravou.
Opatrujte se všichni a všem zdraví, pohodu a štěstí přeje..
Jana Adamusová
ŘKF Bratřejov
Bratřejovský kostel v době mimořádného opatření
Letošní rok bude v historii patřit k těm mimořádným –neobvyklým –
zvláštním. Vládní opatření, která byla kvůli nemoci COVID-19
vyhlášena, se dotkla také „dění“ v bratřejovském kostele.
Myslím, že žádného z nás by nikdy ani v duchu nenapadlo, že při
vstupu do kostela bude připravena místo svěcené vody… dezinfekce,
dovnitř se vstoupí jedině s rouškou a místo podání ruky „pozdravení
pokoje“ se jen pokyne hlavou. Toto však bylo nezbytné a každý to
v daný čas respektoval.
Všechny následující datumy jsou uvedeny spíše pro představu
budoucím generacím, které jednou budou náš Občasník číst - jak se
postupem času epidemiologická situace vyvíjela. My ji máme v živé
paměti
a
stále
ji
bohužel
ještě
prožíváme…
Už na jaře při první vlně epidemie koronaviru byl určitou dobu náš
kostel zcela uzavřen, a to od 12.března, přes velikonoční svátky, téměř
do konce dubna. Rozvolňování umožnilo účast 15ti osob a první mše
byla sloužena ve středu 29.dubna. Od 11.května už se kostel vrátil „do
klasiky“, neboť se povolilo shromažďování 100 osob.
Na podzim přišla druhá vlna epidemie koronaviru s dalším omezením. Poslední nedělní mše byla 11.října –
to již byl v rámci opatření vyhlášen zákaz zpěvu. Varhaník pouze preludoval na varhany, ale nezpívalo se
(jak bývá obvyklé). Od pondělí 12.října se začal postupně omezovat počet osob na středečních bohoslužbách
- nejprve na 10, potom už jen na 6 osob – až byly mše od 22.října do odvolání zrušeny úplně.
Právě na neděli 25. října připadl den bratřejovských hodů, čtvrtá říjnová neděle, kterou si vždy připomínáme
výročí posvěcení kostela. Rok 2020 bude vepsán do historie s poznámkou, že tuto hodovou neděli byl kostel
prázdný a podruhé v tomto roce se zcela uzavřel. Hody jsme slavili doma – jen v kruhu svých rodin,
bohoslužby jsme mohli sledovat pouze online na internetu nebo v televizi. V duchu jsme byli vděčni za to,
že jsme připomínku kulatého 130.výročí naplánovali v předstihu hned na konec prázdnin, kdy jsme ho ještě
mohli oslavit VŠICHNI SPOLEČNĚ.

Ani tradiční listopadová „dušičková pobožnost“ za zemřelé na hřbitově se kvůli zákazu shromažďování
nekonala. Od 1.11. a všechny další neděle, dokud nepovolí mše pro větší počet osob, se jenom na půl hodiny
otevírá kostel – v tuto dobu je možno do kostela jednotlivě přijít (s důrazem na dodržování stanovených
opatření), k dispozici je zde farář P.Vít Hlavica, a to buď k osobnímu rozhovoru, nebo se podává (beze mše)
„svaté přijímání“ – tedy posvěcená hostie. Zvony vyzvání čtvrt hodinu před otevřením kostela, aby
upozornily na tuto možnost. První adventní neděli 29.11. lze přinést v 11.30h do kostela vlastní adventní
věnec a nechat si ho požehnat (samozřejmě vše s důrazem na dodržování opatření). Od 13.11. je zveřejněn
nový systém rozvolňování. Ten umožňuje od 18.11. sloužit mši, prozatím jen pro 15 osob. Jak bude situace
pokračovat, to ukáže čas.
Od listopadu zpravidla začíná sbor nacvičovat vánoční zpěvy. Ani to stále ještě není možné. V tuto chvíli
zde v Občasníku nelze ani uvést, kdy budou o Vánocích v kostele bohoslužby. Musíme pouze doufat, že se
snad brzy zastaví pandemie, abychom se do konce roku dočkali návratu do obvyklého režimu, do radostného
a požehnaného času Vánoc.
Oprava vnitřních dveří kostela
V letošním roce jsme navázali na opravu dveří kostela z roku 2017. Tehdy bylo provedeno restaurování
všech čtyř vnějších dveří kostela. Nyní bylo provedeno restaurování interiérových dveří, které vedou od
hlavního oltáře do bočních sakristií. Na financování jsme využili dotaci z programu „Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ Ministerstva kultury ČR a dotaci z fondu
Zlínského kraje, zbytek byl uhrazen farností. V plánu jsou i další práce, které by měly přispět k vylepšení
stavu dřevěných prvků interiéru kostela. Vše bude však závislé na finančních možnostech úhrad těchto
restaurátorských kroků.
Marie Poláchová
ČCE Pozděchov

Slovo adventní

Procházíme rokem, který nemá obdoby. Unaveni, s nemocí kolem i uvnitř. S otázkami, na které jsme
doposud nenašli odpověď. Ten letošní Advent je časem k zamyšlení. Nad tím, co se stalo, co se děje. Ale je i
pohledem do budoucna. Je světlem.
Přichází s ním ten, co nepodléhá žádnému ohrožení, žádnému omezení, karanténě. Kristův příchod otevírá
dveře našich domovů i našich srdcí. Zanedlouho oslavíme jeho narozeniny. Přijdou vánoce.
Letos zvlášť smíme do adventu a času vánočního vložit celý těžký rok a s ním i každou svou radost a naději
nového období i roku 2021.
Možná více než jiná léta k nám chce promluvit vzájemná pomoc, sounáležitost a láska, kterou jsme přijali i
dali sami, svým blízkým, v práci, kdekoli to bylo třeba.
Promlouvá k nám pomoc těch, kteří stáli a stojí u nemocných, kteří spolu s námi žijí v obci. Ve všem
dobrém, jemuž Bůh dal zelenou.
On nám přeje do nového roku zdraví, radost a naději.
Ať je nám nový rok časem, v němž jsme posíleni i tím, čím jsme dosud prošli.
Ať projdeme ve zdraví a vzájemné úctě i lásce novým časem života.
Přeji vám všem. Miloš Vavrečka, farář

Spolu
Sedíme u stolu, a někdo hovoří.
Svár nezboří chrám slova, jsme spolu.
Lidé u jednoho stolu.
A s námi syn Boží rodiny.
Jsou vánoce, jsme spolu.
M.Vavrečka
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