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Zdarma

PROSINEC 2021

VÁNOČNÍ NÁLADA PŘICHÁZÍ
Po roce nás opět volá
kouzlo Vánoc… žádná
škola!
Též nový rok za okny čeká,
další cesta nedaleká.
Ač loučíme se s tímto rokem
pomalým nebo rychlým
skokem,
My chtěli bychom popřát
jen,
ať splní se vám každý sen.
Jste-li žák či pedagog,
přečtěte si tento blog.
V něm rádi bychom vyzvali

všechny, kteří mívali
méně času k odpočinku,
ať věnují mu aspoň
chvilku.
Přec Vánoce jsou svátky
lásky,
tak přestaňte si dělat vrásky.
Na další školní povinnosti
času bude víc než dosti.
Teď dlouhé volno před
námi je,
však on se ten čas využije –
čeká Vás hned po odluce
úklidová revoluce.

Přec utírání prachu z polic
je součástí našich tradic.
Ale nenechte se z úklidu
uvádět do neklidu.
Raději si vzpomeňte,
že právě v tom momentě,
kdy se punč či svařák pije,
přichází čas nostalgie.
Hle plamen čtvrté svíčky
zhas
a nyní nastal správný čas,
kdy za doprovodu zvonečků
se s nejbližšími sejdeme
u vánočních stromečků.

Z jednání zastupitelstva

v období říjen – prosinec 2021 Zastupitelstvo obce Bratřejov

zastupitelstva obce

SCHVÁLILO
- příspěvky z fondu rozvoje bydlení na vybudování
ekologického vytápění pro 3 rodinné domy na
Chrámečném
- podání žádosti o dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj na rekonstrukci kulturního domu
- podání žádosti o dotaci ze SFDI na chodníky
kolem I/49
- podání žádosti o dotaci z MMR na demolici
veřejné budovy – domu čp.156
- podání žádosti o dotaci na výstavbu nové
mateřské školky
- smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě –
kanalizace dle GP č.699/55/2020
- finanční dar 8 000Kč Diakonii ČCE středisko
Vsetín
- navýšení nájmu, pachtovného pro Farmu
Bratřejov na 1600Kč/ha/rok
- zveřejnění záměru koupě části pozemku p.č. st.11
a p.č. 12/3 v k.ú. Bratřejov pod místní komunikací
- OZV č.2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
- rozpočtové opatření č.4/2021
- dodatek č.1 zřizovací listiny Základní školy a
mateřské školy Bratřejov, okres Zlín, příspěvkové
organizace
- přijetí dotace z Programu rozvoje venkova –
lesnická infrastruktura
- firmu LESY P.A.D, spol. s r.o. k odkupu vytěžené
dřevní hmoty v množství 128m3 za nabídkovou
cenu 1500Kč bez DPH/m3
- změnu umístění bezpečnostního prvku na místní
komunikaci na Chrámečném
- nákup reklamní předmětů od firmy REDA
- rozpočet obce na rok 2022 v rámci paragrafů jako
schodkový, příjmy 10 599 000Kč, výdaje
15 731 000Kč, schodek 5 132 000Kč bude kryt
z přebytků minulých let
- zveřejnění záměru prodeje části obecního
pozemku p.č. 44/2 a p.č.44/1

- finanční dar ve výši 8 000Kč Společnosti pro
ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc
- veřejnoprávní a darovací smlouvy pro rok 2022
- doplněný cení služeb obce Bratřejov na rok 2022
- GP č.721-23/2021 a odkup pozemku p.č.2763 a
11/3 pod místní komunikací
- prodej části pozemku p.č. 2614/2
- odkup ¼ pozemku p.č. 2517/6 a 2517/3 v k.ú.
Vizovice za cenu 200Kč/m2 pro vybudování
čističky odpadních vod
- příkazní smlouvu pro Mgr.Pilařovou na výběrové
řízení pro vypracování projektové dokumentace na
akci „Rekonstrukce lesní cesty Klášťovská“
- investiční záměr „Novostavba mateřské školy
v obci Bratřejov“ a podání žádosti o dotaci
z programu Ministerstva financí.
- dodatek č.2 ke smlouvě o dílo o odvozu a
odstranění odpadů s firmou Marius Pederson a.s.
- rozpočet na rok 2022 Základní školy a mateřské
školy Bratřejov
NESCHVÁLILO
- zapojení se do projektu „Kreslené cyklomapy
Zlínského kraje“
ODLOŽILO
- prodej části obecního pozemku p.č.2517
VZALO NA VĚDOMÍ
- plán inventarizace
- žádosti o příspěvky z fondu rozvoje bydlení
- zprávy kontrolního a finančního výboru
- informace o potřebě aktualizace zřizovací listiny
příspěvkové organizace
- návrh rozpočtu na rok 2022
- informaci o konání vánočního jarmarku
- zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření
- petici občanů Chrámečného, žádost o demontáž
bezpečnostního prvku na místní komunikaci
- stížnost na svoz odpadů z obce

Co se děje v obci
V letošním roce se podařilo zrealizovat doplnění herních prvků na dětském hřišti a vybudovat workoutové
hřiště za obecním úřadem. Celkové náklady činily 1.100.000Kč. Na tento projekt jsme získali 85% dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj.
Druhou akcí bylo osvětlení pumptreckové dráhy a fotbalového hřiště za 360.000 Kč s dotací 50% od
Zlínského kraje.
Třetí realizací byla výsadba dvou alejí. Jedna je za vodárkou na hořansku a druhá kolem cesty na
Chrámečném v hodnotě 250.000 Kč. Dotace na výsadbu stromů je 100% z Ministerstva životního prostředí.
Čtvrtou finanční pomoc jsme získali ze Zlínského kraje na posílení výjezdové jednotky SDH Bratřejov
(ponorná čerpadla, protipovodňové pytle, plovoucí čerpadla), v hodnotě 72.000 Kč dotace kraje 70%.

Získali jsme také dotaci na rekonstrukci cesty ke Klášťovu, ve výši 5.000.000 Kč. Dotace Ministerstva
zemědělství činí 90% . Tato akce se bude realizovat v příštím roce.
Na příští rok je již podána žádost o dotaci na rekonstrukci sálu kulturního domu. Jednalo by se o cca
6.000.000 Kč, kde Ministerstvo místního rozvoje poskytuje dotaci ve výši 85%. Akce zahrnuje celkovou
rekonstrukci elektrických rozvodů, nové podlahy, akustický strop - obklady, prostě skoro vše.
Největší akcí, která nás čeká, je výstavba nové mateřské školky. Dle informací, bude otevřen dotační
program Ministerstva pro místní rozvoj (Integrovaný regionální operační program), kde by měly být dotace
85% a Ministerstva financí s dotací 90%. Demolice a následná výstavba nové školky, je naceněna na cca
26.000.000 Kč.
Dále je připravený projekt ,,Chodníky kolem I/49“ - směr evangelický hřbitov, který se bude podávat na
Státní fond dopravní infrastruktury, kde lze získat 85% dotaci. Cena projektu je cca 8.000.000 Kč.
Věřím, že se nám bude dařit jako v letošním roce a zase pokročíme o kus dál.
Samozřejmě jsou projekčně nachystány další akce zejména nová hasičská
zbrojnice, sociální byty nad šatnami TJ, obecní byty na kulturním domě, opěrné
zídky u Zrníků a za šatnami TJ, tři mosty a mnohé drobné projekty. Ty se však
budou realizovat pouze, pokud budou vypsány adekvátní dotační tituly.
Pokračuje i realizace největší akce za poslední roky, která nás čeká a to je
odkanalizování obce. Obec v lednu zvažuje s obcemi Lutonina, Ublo a Jasenná
odkoupit pozemky k výstavbě ČOV v obci Lutonina. Každá obec se bude podílet
¼ ceny, kterou určí odhadce. A dokončíme trasování hlavní části kanalizace.
Firma Aquadrop vyšle pana projektanta na inženýrskou činnost za zbylými
občany a institucemi zasažených výstavbou, kteří ještě neuzavřeli s obcemi
smlouvy o uložení hlavního řádu.

Rozpočet obce 2022
3341 Poplatky OSA + rozhlas

PŘÍJMY

Název položky

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

tis.Kč
9500
423
175
50
30
250
0
20
12
25
70
35
8
1

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
Komunální služby + územní
3639 rozvoj
3721 Nebezpečný odpad
3722 Komunální odpad TS
3723 Tříděný odpad
3745 Vzhled obce + veřejná zeleň
4351 Dotace - Dotek

CELKEM PŘÍJMY

10599

4359 Dotace - Educo
5212 Ochrana obyv.

VÝDAJE

Název položky

1019 Obč.sdružení - příspěvky
1032 Pěstební činnost
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
3113 Školství
3314 Knihovna
3319 Kronikář
3326 Zachování a obnova hist.hodnot
3330 Dotace - církve

tis.Kč
25
646
12
190
750
77
60
1730
3200
8
10
120
40

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

CELKEM VÝDAJE
Rozdíl

6
25
2165
135
130
340
10
210
490
20
0
1050
60
500
450
510
5
7
440
101
925
1261
10
6
7

15731
-5132

Svoz tříděných odpadů, obec Bratřejov 2022
leden
únor

Komunální odpad
6,13,20,27
3,10,17,24

PET
10.1.2022
7.2.2022

Papír
24.1.2022
21.2.2022

březen

3,10,17,24,31

7.3.2022

21.3.2022

duben

7,14,21,28

18.4.2022

květen

5,12,19,26
2,9,16,23,30
7,14,21,28
4,11,18,25
1,8,15,22,29

4.4.2022
2.5.2022
30.5.2022
27.6.2022
25.7.2022
22.8.2022
19.9.2022

6,13,20,27

17.10.2022

3,10,17,24
1,8,15,22,29
čtvrtek

14.11.2022
12.12.2022
pondělí

červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Sklo
21.2.2022

25.4.2022

16.5.2022
13.6.2022
11.7.2022
8.8.2022
5.9.2022
3.10.2022
31.10.2022
28.11.2022
26.12.2022
pondělí

BIO
6.1.2022
3.2.2022
3.3.2022
31.3.2022
28.4.2022
26.5.2022

20.6.2022
22.8.2022
x
24.10.2022
x
20.12.2022
pondělí

23.6.2022
21.7.2022
18.8.2022
15.9.2022
13.10.2022
10.11.2022
8.12.2022
čtvrtek

Kultura v obci
zastupitelstva obce

Sotva se akce pro občany rozběhly, tak rychle zase skončily. Jsme
velmi rádi, že se stihlo alespoň něco. Podzim nám začal podzimním
tvořením a dýňobraním, kde děti s rodiči vyráběli podzimní
dekorace a každý si vytvořil dýni dle svého umu. Z uměleckých
výtvoru se vytvořila výstavka. Den poté, se konalo setkání seniorů a
důchodců v sále kulturního domu. I když letos bylo zúčastněných
trochu míň, myslím, že jsme si to užili. K tanci a poslechu zahrála
,,Veselá pětka“ a příjemným zpestřením bylo vystoupení ženského
pěveckého sboru ,, Divinum Wallachian Choir“ pod vedením paní
Juráňové. V listopadu se konaly další tvůrčí dílny, kde se tvořily
,,Adventní věnce“ a další vánoční výzdoby. Trochu jsme měli
obavy, jestli vůbec tuto akci pořádat z důvodů zhoršení epidemické
situace. Nakonec jsme se rozhodli, že ano a rozhodnutí bylo
správné. Na sále KD bylo, jak se říká, narváno. Tolik tvořivých dětí,
maminek, babiček i otců, jsme nečekali. Umělecká díla mohli
zhlédnout návštěvníci V. Bratřejovského jarmarku. Tím jsme se
dostali k datu 20. listopad. Po dvou létech, se asi za minutu dvanáct,
podařilo uspořádat další ročník našeho jarmarku. V pátek pod
vedením řezníků Tomáše Jančíka a Pavla Sochory a samozřejmě
podpory hasičů a fotbalistů proběhla zabijačka a v sobotu od ranních
hodin začal prodej. Zabijačkové speciality opět nezklamaly a určitě
pohladily naše chuťové buňky. V sále se roznášelo jídlo, skvělé
vepřo, knedlo, zelo a jitrnicový prejt s kaší a zelím uvařily cérky
z kuchyně Jana s Eliškou, k tomu na sále zahrála cimbálovka
,,Kuráž“. Co se neprodalo v sobotu, doprodalo se v neděli. Prodejců
hlavně vánočního zboží přišlo a přijelo hodně, což nás potěšilo, a
také to, že nejvíc jich bylo z Bratřejova. Ukázalo se, že tu máme
velice šikovné lidičky. Na gajdy zahrál gajdoš Petr Sovják a vánoční atmosféru doplnila vůně trdelníků. Po
výdeji jídel se začalo chystat v kuchyni večerní menu. Zastupitelé obalili a usmažili 350 řízků a čekalo se na
pátou odpolední, kdy začal krásný program při rozsvěcování obecního vánočního stromečku. Pár slov
k adventu nám řekl pan farář Vít Hlavica a poté vystoupily děti naší školy pod vedením paní Pilčíkové se
zpěvem koled. Mladá paní Vaculková nacvičila s nejmenšími poučnou scénku „O koblížkovi“ a za
odpočítávání děti se rozsvítil stromek. Atmosféru doplnily hořící koše, u kterých někteří vydrželi do půlnoci.
Kladné ohlasy nám potvrdily, že se akce povedla. Pak se naplnila předpověď, ke zhoršené covidove situaci
se vyhlásil zákaz konání kulturních akci a v širokém okolí se zrušily jarmarky a společenské akce.

Vítání občánků 6.10.2021
zastupitelstva obce

Vítáme mezi nás Vojtěcha Ragase, Anetku Polanskou a Lionela Vaculku.

Klub důchodců Bratřejov a spolek In LIBERI
zastupitelstva obce

Tak nám pomalu končí rok 2021. Jak se říká, měli bychom bilancovat.
I tento rok byl jiný, jiný jako rok minulý, ale hlavně jiný, než roky před covidem. Ano, do životů nám
vstoupil zákeřný vir, změnil naše životy - někomu méně, jinému více.
Co se týká našich kulturních akcí v obci, bohužel také ubylo. O to více jsme si užili ty, které se nám
uspořádat podařily. V létě jsme stihli „Pohádkový les“, který se vydařil a měl velkou účast. Začátkem října
byl Bobřík odvahy, letos s komorní účastí, protože hodně dětí bylo nemocných.
Naši důchodci měli schůzku klubu důchodců jen třikrát. Musím ale říci, že o to byly schůzky vřelejší. Bylo
poznat, že se senioři dlouho neviděli a bylo o čem hovořit. Díky obecnímu úřadu si jistě také užili říjnové
setkání na sále s hudebním doprovodem Veselé pětky.
Na příští rok máme naplánováno opět plno akcí, tak snad se nám vše vydaří.
V lednu by mělo být zimní setkání důchodců - vše bude upřesněno podle situace. Pro děti jsme chtěli v lednu
uspořádat karneval, ale tento bohužel musíme zrušit. Buďme optimisty a věřme, že nám příští rok ostatní
akce vyjdou.
Chci poděkovat všem, kteří mi ochotně na akcích pomáhají, a také vám všem, kteří se akcí účastníte.
Jsme za to rádi a já Vám za to děkuji.
Milí spoluobčané všem vám ze srdce přeji krásné prožití Vánočních svátků.
Do nového roku - zdraví, štěstí, lásku a kupu penízků a ať máte vždy plno dobrých lidí nablízku.
Opatrujte se - za Klub důchodců a spolek In Liberi Jana Adamusová.
Párty jízda pro Zuzku
Zdravím všechny spoluobčany v tento předvánoční čas.
Jak si jistě pamatujete, tak první zářijový pátek se nesl v duchu zábavy, ale hlavně pomoci. A s radostí
Vám můžu sdělit, že i za našeho společného přispění se podařila dobrá věc.
Níže Vám o tom napsala Zuzka Zrníková.
Sen se stal skutečností a je velmi krásný pocit, když víte, že máte kolem sebe lidi, kterým na vás záleží a
udělají všechno proto, aby pomohli splnit to, o čem sníte. 23. 4. 2021 jsem řekla, že existuje elektricky
invalidní vozík, který zvládne bez větších problémů ty naše nejen valašské kopce. Bohužel cena není zrovna
malá a tak zůstane jen u snů mít něco takového. Vůbec mne nenapadlo, že to pojme jako výzvu moje sestra
Renata Pitašová. 9.7.2021 spatřilo světlo světa překvapení v
podobě sbírky, kterou založila. Moc mne překvapilo kolik
známých, i neznámých lidí pomohlo, aby se částka vybrala. Těm
všem patří moje obrovské díky. Mám kolem sebe samé úžasné lidí,
kteří se všemožně snažili sbírku co nejvíce zviditelnit, a to se
podařilo. A překvapení pokračovala. A to v podobě akce, kterou
vymyslela Lenka Polanská. S pomocí mojí sestry, spousty sponzorů
a dobrých lidí, kteří přispěli jídlem, pitím, pomocí, nápadem, tím,
že se zúčastnili či jakkoli jinak, proběhla 3. 9. 2021 na hřišti v
Bratřejově úplně úžasná párty. Smekám před Vámi a opět všem
mockrát děkuju. Výtěžek z akce byl přidán ke sbírce. 13. 9. 2021
jsem vozík objednala a s obrovskou radostí můžu oznámit, že už je
doma. A je naprosto úžasný. I kdybych všem poděkovala stokrát
nikdy to nebude stačit Děkuju... Děkuju… Děkuju.....
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom i my popřáli všem krásné Vánoční svátky.
Užijte si je v kruhu svých nejbližších, v radosti a hlavně ve zdraví.
Zuzka Zrníková a Lenka Polanská

Základní škola a Mateřská škola
Poslední tři měsíce byly opět poznamenány nemocí Covid
19, naštěstí nedošlo k plošnému uzavření škol a my jsme
se jen na krátkou chvíli dostali do karantény. Všichni se
těšíme na Vánoce, kdy si užijeme zasloužilý odpočinek.
Co zajímavého se v naší škole dělo? V měsíci září mohli
žáci zhlédnout 3D projekci filmu „Tahiti“. V měsíci říjnu
byla zahájena činnost rukodělného kroužku a v měsíci
listopadu se mohl rozjet kroužek přírodovědný. Děvčata ze
3.,4. a 5. ročníku přivítala v říjnu nové občánky naší
vesnice. V listopadu jsme vyrazili na projektový den do
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Celé dopoledne
strávili žáci v muzeu a aktivně se účastnili tématických
exkurzí - "Příběhy z kronik ožívají", "S krosnou do světa".
Do školy za mladšími i staršími žáky přijela lektorka s programem Malé digitální univerzity na téma „Digi
bez digi“. V předposledním listopadovém týdnu žáci vystoupili u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu.
Projektový den „Stromy všemi smysly“ a „Tvoření s bylinami“, který proběhl na konci listopadu, se žákům
velmi líbil a mohli si domů odnést i vlastnoručně vyzdobený a naplněný bylinkový pytlíček. Na začátku
prosince proběhla beseda se zástupcem Dopravního hřiště v Malenovicích a besedy „On-line ZOO“ a „
Nástrahy virtuálního světa“ s lektorem KPPP ve Zlíně.
Jménem dětí, žáků a zaměstnanců bych chtěla všem občanům popřát příjemné prožití vánočních svátků a
šťastný vstup do nového roku 2022.
Mgr. J. Králová, řed. školy

Podzim v mateřské škole
HOSTĚTÍN: Začátek krásného slunečného podzimu nás zavedl díky projektu Šablony III., do vzdělávacího a
informačního střediska centrum Veronica v Hostětíně. Celý den jsme prožili v jejich zahradě, která je
otevřená veřejnosti. Děti se za doprovodu lektorky seznámily se spoustou živočichů, kteří jsou svým
způsobem života zahradám užiteční a také proč je dobré jim k tomu vytvářet podmínky. Měli jsme štěstí a
potkali v zahradě i místního výrobce fléten zvaných koncovky. Děti si mohly hru na nástroje vyzkoušet.

Před odjezdem si děti vyrobily čajový pytlík, který si naplnily bylinkami podle svého výběru.

ZAMYKÁNÍ PŘÍRODY: Letos se uskutečnilo i s lampionovým
průvodem a za účasti veřejnosti. Cestou za tajemstvím zlatého
oříšku, nás vedl podzimní skřítek. Ten odměnil všechny děti, které
absolvovaly celou cestu a pomohly se zamykáním přírody na velký
stříbrný klíč.
ÚKLID ZAHRADY: Když opadalo všechno listí na naší zahradě,
dali jsme se do hrabání a výroby domečku pro ježka. Nápad na jeho
výrobu dostal kamarád Kryštof, ale dokončili jsme ho všichni
společně. Zbytek listí jsme vložili do kompostéru.
Jehličnaté větve, které zbyly po stavbě Betlému na návsi, jsme si odnesli do školky a vyzdobili jimi truhlíky
před vchodem. Intuitivně jsme se rozdělili do tří skupin. Ti, kteří se hned chopili práce, druhá skupina byla
přihlížející a třetí vznikla částečně z přihlížející a stala se také pracovní.

SVATÝ MARTIN: Jeho legendu jsme si připomněli zahráním příběhu. Nejstarší děti si vyrobily papírového
koníka. Procvičily si přesnost a jemnou motoriku. Kdo z kluků chtěl, mohl si vyrobit i papírový meč.
Děvčata vyrobila krásnou „imaginární“ svatomartinskou hostinu.

MIKULÁŠ: Ani v letošním roce nebylo možné uspořádat čertovsko-andělské setkání v kulturním domě pro
veřejnost. A tak se 6.12. děti už v šatně převlekly za čertíky a andělíčky a podle toho prošly pekelnou bránou
nebo obláčkovou bílou cestou. Ve třídě je čekaly různé aktivity. Např. nebeský žebřík, čertí stopy, pekelný
labyrint, krmení čerta bramborami, hod kroužků na čertovský frňák, výroba papírového Mikuláše a anděla.
Když se děti vyhrály, ozvalo se zaťukání na dveře a vstoupil opravdový Mikuláš i s chlupatým čertem,
plným zvonců. Naštěstí už byl vyřáděný, takže byl v klidu. Zazpívali jsme jim spoustu písniček a řekli
básničky, děti slíbily, že nebudou už říkat ve školce škaredá slova…ale znáte to . Každý si osobně šel pro
dárek, někteří to vzali velkým obloukem kolem čerta . Ale ze společné fotografie neutekl nikdo.

P.S. z důvěrných zdrojů víme, že balíčky připravila
paní kuchařka (od té ještě všichni dostali k obědu
perníčky, které napekla) a paní školnice. Čokoládové
Mikuláše věnovali rodiče Kopeční. VŠEM PATŘÍ
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ.
ŘEZBÁŘI: předvánoční projektový den v rámci
Šablon III. proběhl s řezbáři manžely Hutěčkovými
ze Želechovic. Děti si s jejich pomocí vyrobily
andělíčky ze dřeva, v kombinaci s vlnou.

Přejeme všem pokojné prožití svátků vánočních
v blízkosti svých rodin a hodně sil do
nastávajícího roku.
Děti a paní učitelky MŠ
Sdílení zkušeností s místním akčním plánováním v oblasti vzdělávání
O působení místního akčního plánu vzdělávání (MAP) v našem území jste pravděpodobně slyšeli. MAS
Vizovicko a Slušovicko administruje projekt financovaný z OP VVV pod názvem Naše škola - naše radost
II, který je zaměřený na systematickou podporu dětí, žáků i učitelů v mateřských a základních školách.
Kromě metodické a materiální podpory nabízí místní akční plánování možnost rozšiřování kontaktů mezi
pedagogickými pracovníky z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Na začátku září proběhlo v Luhačovicích setkání pracovníků místních akčních plánů ze Zlínského kraje,
krajské centrály a zástupců Národního pedagogického institutu. Kromě řady zajímavých poznatků, vzešla ze
setkání myšlenka setkávání odborníků z území podle jednotlivých odborností – konkrétně pro matematická a
čtenářskou gramotnost. Netrvalo dlouho a myšlenka se podařila realizovat. V říjnu proběhla v Otrokovicích
prezentace příkladů dobré praxe v oblasti výuky matematiky a informatiky. Akce pod názvem Inspirační
burza matematické gramotnosti se účastnili zástupci pracovních skupin pro matematickou gramotnost a byla
živě vysílána pro zájemce z celé České republiky skrze internetový přenos. Pracovníci MAS Vizovicko a
Slušovicko byli požádáni o prezentaci sdílených pomůcek pro výuku robotiky (Bee-bot, Ozobot) a
diagnostických pomůcek pro mateřské školy (Klokanův kufr, Klokanovy kapsy). Tyto pomůcky byly pro
školy pořízeny z prostředků MAP v minulém a tomto roce. Celá akce měla pozitivní ohlasy. Byly

prezentovány velmi zajímavé nápady a přístupy k výuce matematiky, které v budoucnu snad uvidíme i
v našem území. Jsme velmi rádi, že místní akční plánování rozvoje vzdělávání směřuje v našem území
dobrým směrem a může být také dobrým příkladem pro jiné týmy MAP a učitele napříč celou republikou.
S podporou škol chceme pokračovat i v roce 2022 a 2023
Konec projektu Naše škola - naše radost II se rychle blíží a 30. duben 2022 je tu co by dup. Jelikož se
školami v území spolupracujeme velmi rádi a chceme jim být spolupracovníky i v dalších měsících, na konci
listopadu jsme podali žádost o dotaci na navazující projekt, který jsme nazvali jak jinak než Naše škola naše radost III.
Hlavním přínosem realizace projektu MAP má být budování a rozvoj udržitelného systému komunikace
mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství mají napomáhat zkvalitňování
vzdělávání, zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb
na podporu vzdělávání dětí a mládeže. Předpokládá se systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím
začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol, orientace na kvalitní
inkluzivní vzdělávání, zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání a také zlepšení spolupráce s
rodiči, zřizovateli a veřejností, využívání místních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků. Mezi konkrétní
cíle patří zpracování finální dokumentace MAP, která bude obsahovat analytickou, strategickou a
implementační část, vč. Strategického rámce MAP do roku 2025, Akční plány 2023, 2024, 2025. Důležitým
výstupem bude také evaluace Programového období 2014-2020 a pravidelné setkávání pracovních skupin
Matematická gramotnosti, Čtenářská gramotnost, Rovné příležitosti a Financování.
Jestli naše žádost splní podmínky formálního a věcného hodnocení budeme vědět v průběhu března 2022.
Držte nám palce!
Název projektu:
Naše škola - naše radost III
Žadatel:
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Období realizace:
1.5.2022 - 30. 11. 2023
Žádaná dotace:
2 224 16,76 (100% dotace)
Zapojené školy:
21 škol, tj. všechny ZŠ a MŠ na území MAS
zřízeny obcemi, vč. DD a ZŠ Vizovice, které je zřízeno Zlínským
krajem

TJ Sokol Bratřejov

Půl sezóny máme za sebou a můžeme říct, že výsledkově dopadla dobře.
Umístili jsme se na docela obstojném šestém místě se ziskem devatenáct bodů, kdy na třetího ztrácíme pouhé
čtyři body. Neměli jsme žádný herní propadák, snad malé zaváhání doma proti Březůvkám, kdy jsme mohli
po půli vést o pět gólů, ale prostě to nepadalo. Samozřejmě posílení kádru by bylo zapotřebí. Zvlášť v útoku
nemáme šutera, na kterého by se dalo spolehnout, a rozhodoval by zápasy. Šancí se vypracuje spousta, je tu
však to ale! Po celou sezónu byl problém s kádrem. Postihlo nás mnoho zranění a nemocí a opět jsme museli
do boje povolat starší hráče. Někteří z nich však předvedli, že by to ještě šlo. Dá se říct, že jsme neodehráli
ani jeden zápas ve stejné sestavě. Velmi citelné oslabení bylo, když chyběl někdo z tahounů mužstva. Od
ledna začíná příprava, domluveno je i soustředění a zatím jsou přihlášeni všichni zdraví hráči. Doufejme, že
se bude dařit, alespoň tak jak v první půli sezóny.
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Druhým týmem reprezentujícím naši obec je starší přípravka. Po pomalejším rozjezdu, kdy jsme hráli velmi
hezký kombinační fotbal, ale stejně jako u mužů, nedávali branky, začali jsme se i výsledkově prosazovat až
po třetím utkání v sezóně. Postupně jsme porazili první i druhý tým tabulky. A přišly i další výhry. Škoda
jen, že zase začala i mezi dětmi pandemie a pár zápasů máme odloženo na jaro. Paradoxně s těmi tabulkově
nejslabšími týmy. Chtěl bych poděkovat rodičům za pomoc při dopravě dětí jak na zápasy, tak na tréninkové
jednotky do tělocvičny a také trochu relaxování ve Vsetínském bazéně či plovárně v Luhačovicích.
Rád bych ještě oslovil starší hráče či rodiče, kteří by mi chtěli a mohli pomoci při trénincích, aby tak učinili.
Máme docela velké věkové rozdíly v kádru a tím pádem i rozdílné tréninkové náročnosti na tyto děti, proto
bych pomoc uvítal.
Na závěr bych Vám chtěl všem popřát ničím nerušené vánoční svátky, hodně štěstí a zdraví do nového roku
a buďte sportovně naladění celý rok 2022.
Richard Zicha st.
Kroužky na faře
Se začátkem školního roku začaly na faře kroužky pro
předškolní děti i malé školáky.
Kroužky jsou celkem tři a organizují je mladé maminky.
Pro předškolní děti si Lucie Svobodová pravidelně připravuje
výtvarné a pohybové aktivity. Děti si už vyrobily například
masku sněhuláka, stříhací adventní kalendář nebo malují
obrázky
různými
kreativními
technikami.
Děti navštěvující základní školu se ve druhém kroužku pod
vedením Jany Krčkové učí aktivně a zábavně angličtinu.
Hravou formou děti získávají průpravu a jistě i dobrý základ
pro výuku cizího jazyka, která je pak ve škole čeká.
Třetí kroužek - základy vaření - je poněkud náročnější na
přípravu a organizaci, proto se mu věnují dvě maminky –
Lucie Vaculková a Marie Ponížilová. Na samotném začátku
bylo nutné dětem stanovit jasná pravidla, co se v kuchyni smí a
nesmí. Pak jsme se vrhli na vaření. Děti se při práci v kuchyni
hodinu od hodiny viditelně zlepšují v kuchařských
dovednostech. Učí se nejen spolupráci při postupech, ale také
zodpovědnosti, když krájí ostrým nožem nebo sami smaží na
pánvičce. Ukuchtili jsme s dětmi už spoustu dobrot, třeba…
štěpánské kuřecí plátky, slané palačinky, vejce benedikt sufle nebo svatomartinské rohlíčky.
Skupinka kuchaříčků se před bratřejovským jarmarkem dohodla, že nacvičí krátkou divadelní scénku „O
Perníčkovi“. Je to obdobná verze naší známé pohádky „O Koblížkovi“, ale přece jen trošku vymazlenější.
V hlavních rolích vystupují farmářka s farmářem, kteří marně touží po dětech a čerstvě upečený Perníček,
který se chce stát zpěvákem. Vydává se do světa, kde však zjišťuje, že ho chce každý jen sníst. Příběh má
dobrou pointu především pro děti, aby se zamyslely nad tím, co pro ně znamená rodina a uvědomily si, že
nejlépe je jim tam, kde se cítí bezpečně a kde je mají opravdu rádi.

Zkoušky i představení si děti moc užily. A já doufám, že pro ty z vás, kteří Perníčka viděli při rozsvěcování
vánočního stromu, byla scénka milým zpestřením v současné složité době.
Přeji všem láskyplné Vánoce
Lucie Vaculková

Vánoční slovo
A jsou tu opět Vánoce. Období, k němuž jdeme, často ve spěchu a doběhneme do cíle unaveni. Unaveni ze
světa kolem nás, zdraví i nemocní. Zastavením k radosti jsou nám jako první naše děti, naše vnoučata a
pravnoučata.
Dobře to prozřetelný bůh zařídil. Přišel za námi v podobě malého dítěte, on ví, jakou máme pro naše malé i
větší, i ty dospělé slabost. Řekl bych lásku, starost a radost.
Vše, co patří k životu, ale co se vánočním časem probouzí do nových dojmů a zkušeností. Přináší ho k nám
poslové, andělé. Už odpradávna ohlašují zprávu o narození člověka, který je ochotný se lidí, těch potřebných
především, zastat. Ježíš si pamatuje, jak to měl na zemi těžké, kolik lásky i nenávisti si lidé umí připravit.
Vánoce jsou však důkazem toho, že my lásku, přátelství a soudržnost vyhledáváme. Milujeme svou rodinu a
umíme si pomoci, i těm potřebným. I v tom je nám Ježíš z Betléma příkladem.
Věřím, že až se letos o vánocích sejdeme, ať už kdekoliv, že se z jím necháme inspirovat. Že i vy prožijete
chvíle, na které se nezapomíná a které se k nám naštěstí znovu a znovu vrací. Přeji vám k nim pevné zdraví,
a vždy špetku radosti a naděje, kterou malý Ježíšek lidem i celému světu přináší.
Miloš Vavrečka,evangelický farář v Pozděchově
Pro vánoční období připravujeme v evangelickém farním sboru v Pozděchově tato shromáždění:
Štědrý den 24.12.2021 - 13.30 hod. bohoslužby v kostele, s pásmem dětí. Po jejich skončení bude kostel
přístupný do 15. hodin. Pro všechny děti budou připraveny balíčky.
Boží hod vánoční 25.12.2021 - 8.45 hod. bohoslužby s vysluhováním svaté Večeře Páně v kostele.
26.12.2021 – 8.45 hod. bohoslužby na faře
Nový rok 2.1.2022 - 8.45 hod. bohoslužby na faře s vysluhováním svaté Večeře Páně
Bohoslužby ve vánočním období v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově:
24.12. ve 21.30h - „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

Blíží se konec roku 2021, který bude za pár dnů minulostí. Byl to rok zvláštní, před námi jsou však
ještě letošní Vánoce. Vánoční svátky jsou kouzelné, nádherné dny, které vnímáme jako čas štědrosti,
lásky a porozumění. Jak málo je dnů v roce, kdy se sejdou celé rodiny, kdy si vzpomeneme na ty, kteří
již nejsou mezi námi a kdy je nám spolu dobře.
Přeji Vám všem, milí přátelé a spoluobčané, hodně zdraví, lásku, toleranci, přátelství, dobré sousedské
vztahy a aby se vám v novém roce 2022 splnila všechna přání a předsevzetí, které jste si dali.
Richard Zicha, starosta
____________________________________________________________________________________________________________________________
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