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Zdarma

Červen 2022

Sluníčko už krásně hřeje,
co to může znamenat?
Přeci, že je tady léto!
Můžeme se radovat.

Na zahrádce u babičky
koukneme se na kytičky.
Jé, ty voní! To je krása!
Barunka i Pepík jásá

Na záhonku dech se tají,
jahůdky se červenají.
Vrhneme se na ně hned
chutnají jak sladký med.

Naše škola už šla spát,
teď si budu doma hrát.
Máme zase prázdniny,
budu sbírat maliny.

Z jednání zastupitelstva
v období duben 2022 – květen 2022 Zastupitelstvo obce Bratřejov na svých zasedáních
SCHVÁLILO
- plán rozvoje sportu obce Bratřejov 2021-2030
- aktualizaci investičních priorit škol a NNO ve
Strategickém rámci MAP
- podání žádosti o dotace na vytvoření pracovního
místa VPP z Úřadu práce
- finanční příspěvek ve výši 2000,-Kč pro
Zdravotní klaun o.p.s.
- pronájem místnosti ve sklepě obecního úřadu
Bratřejov panu Tomáši Šťatsnému a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy
- smlouvu o zajištění ubytovací kapacity se
Zlínským krajem č. D/1233/2022/KH
- účetní závěrku obce Bratřejov za rok 2021 a její
celoroční hospodaření – závěrečný účet včetně
všech jeho příloh – bez výhrad
- proúčtování hospodářské výsledku obce Bratřejov
ve výši 3 951 022,85,- Kč do zisku
- účetní závěrku své příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Bratřejov a celoroční hospodaření bez výhrad
- hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Bratřejov ve výši
0,- Kč
- přijetí dotace ze Zlínského kraje z programu RP02-22DT3/2022 Program na podporu pro obnovy
venkova
„Kryté
kontejnerové
stání
z recyklovaného materiálu, ve výši 250 000,-Kč,
podpisem smlouvy pověřuje starostu obce
- přijetí dotace ze Zlínského kraje z programu RP02-22DT1/004 Program na podporu obnovy
venkova „Revitalizace středu obce Bratřejov“ ve
výši 283 000,- Kč, podpisem smlouvy pověřuje
starostu obce
- poskytnutí finanční daru na zajištění financování
nákladů
s poskytováním
sociálních
služeb
DIAKONII ČCE – středisko Vsetín ve výši 5000,Kč
- počet devět zastupitelů na další volební období
2022-2026
- smlouvu s firmou GISarch studio s.r.o., Pod
Leštím 317, Luhačovice k realizaci akce
„Revitalizace středu obce Bratřejov“ a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy
- smlouvu s firmou ASACONT, s.r.o. Jablonec nad
Jizerou 317, k realizaci akce „Kryté kontejnerové

stání z recyklovaných materiálů“ a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy
- opravu 9ks kanalizačních výpustí v obci Bratřejov
na MK č. 2C dle nabídkové ceny 13 100,- Kč za
kus
- umístění sídla „Singulární společnost Bratřejov
z.s.“ na adrese Obec Bratřejov, Bratřejov 226, 763
12 Vizovice
VZALO NA VĚDOMÍ
- informaci starosty obce o konaném obecním plese
2022
- informaci starosty obce o dotačních možnostech
k realizaci výstavby nové MŠ Bratřejov
- zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci
Bratřejov za rok 2021
- zprávu o činnosti a hospodaření obce Bratřejov
v roce 2021
- zprávu č.72/2021/EKO o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Bratřejov za rok 2021
- pořádání VII. ročníku letního biatlonu, který se
uskuteční 25.6.2022
POVĚŘUJE
- starostu obce k vyřešení problémového parkování
u ZŠ a MŠ Bratřejov
NESCHVALUJE
- finanční příspěvek pro Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Radost
- finanční příspěvek Linky bezpečí z.s.
ODKLÁDÁ
- zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
2565 a odkup části pozemku pod již zbudovanou
MK č. 4C v části Václavák
- dohodu o uplatnění palivového příplatku s firmou
Marius Pederson a.s. jako příloha ke smlouvě
- příkazní smlouvu na veřejnou zakázku
„Vypracování
projektové
dokumentace
a
inženýrskou činnost – Doplnění chodníku
Bratřejov-Chrámečné 1/49 pro bezpečnost dětí“ a
pověřuje starostu obce k jednání na ŘSD
k možnosti uložení chodníku

Obec a dotace
Letos jsme podali zatím čtyři žádosti o dotace. Jedná se o jednu žádost pro hasiče, na nové zásahové obleky,
ta se nám nepodařila získat. Co se podařilo, je výstavba parčíku vedle mostu pod kostelem, kde bude
odpočinková zóna a výsadba zeleně, realizace začne v srpnu a do konce října by mělo být hotovo. Dotaci
jsme získali ze Zlínského kraje ve výši 283 000,-Kč a je ve výši 50%. Druhou úspěšnou žádost, kterou jsme

získali ze Zlínského kraje, je zakrytí pěti kontejnerových stanovišť ve stejném stylu jako již zrealizované
zakrytí u obecního úřadu. Realizace by měla začít v červenci letošního roku a dotace činí 250 000,-Kč, je to
také 50% z celkové částky. Tímto bychom rádi Zlínskému kraji chtěli poděkovat. Máme podanou žádost na
Ministerstvo místního rozvoje na rekonstrukci sálu a klubovny kulturního domu, celková částka je 6 200
000,- Kč a dotace činí 5 mil. Kč. Ta však ještě není vyhodnocena, takže zatím čekáme. Prioritou pro tento
rok je výstavba nové Mateřské školy. Co bylo slíbené, že se budou vyhlašovat dotace z Min. financí,
IROPu, zatím není. Zkusíme podat žádost na Broundfieldy, které začínají v červenci a musíme vyčkat. Jsme
připraveni, jak nejlépe to šlo, je již vybrána i realizační firma. Celková cena na výstavbu je 20 mil. Kč bez
DPH. Dotace by měly být ve výši 90%. Pokud se ještě letos vypíší dotace na chodníky, rádi bychom podali
žádost o dotaci na realizaci „I. etapa chodníky kolem I/49 k evangelickému hřbitovu“, kde je již vyřešeno
stavební povolení a momentálně řešíme projektovou dokumentaci na druhou etapu od spodní zastávky směr Vizovice. Jsou přichystány i další projekty - nová hasičská zbrojnice, výstavba nových bytů na KD,
sociální byty na šatnách TJ, opěrná zeď za šatnami TJ a pod komunikací u Zrníků. V řešení je i nové veřejné
osvětlení a samozřejmě kanalizace. Plánů je docela dost, realizace je však závislá na získání finančních
prostředků z dotačních titulů, které nám za této státní situace zkracují nebo vůbec nevypisují.

Odpadové hospodářství
Prosíme všechny občany - neodkládejte odpady vedle kontejnerů, pokud jsou kontejnery plné ponechejte si
odpad doma a dejte ho ke svozovým místům v den svozu odpadů. Pohled na volně uložené odpady není
příjemný, papíry zmoknou a plasty lítají všude kolem. Nedávejme možnosti hlodavcům k jejich výskytu
kolem odpadových míst.
Kamerový systém v obci
I když jsme obec s nejnižší kriminalitou v kraji, přistoupíme k zavedení kamerového systému v obci, který
bude sloužit pro kontrolu obecních prostranství, hřbitovů a sportovních zařízení. Začínají se objevovat
vandalské ničení obecního i soukromého majetku, rozházené odpadky u kontejnerů, rozbité sportovní
vybavení atd. Asi bude nutné si na tyto, většinou mladé pachatele, posvítit a řešit jejich až někdy
nepochopitelné jednání.
COOP Bratřejov
Vážení spoluobčané, pan ředitele COOPu nás informoval o ztrátovosti našeho obchodu COOP. Do dnešních
dnů se ztrátovost obchodů v malých obcí doplácela z výdělků Terna Zlín-Prštné. Problém začne, kdy se
vedle Terna otevře nový velký Lidl. Vedení COOPu poslalo žádost na obecní zastupitelstva všech obcí, kde
jsou v provozu jejich obchody o finanční příspěvek na pokrytí nákladů, po pravdě nebyl malý. Finanční
příspěvek se neodsouhlasil, přislíbili jsme o pomoc při opravách a o informovanosti občanů, aby začali
obchod více navštěvovat. Ceny jsou skoro všude podobné a myslíme si, že náš obchod hlavně skrze paní
vedoucí je zásobován nadmíru. Je pravda, že většina z nás nakoupí ve velkých marketech a v Bratřejově
dokoupí na co zapomněli a nebo co doma akorát chybí. Proto Vás žádám, abychom se nad tím zamysleli a
řečeno nakupovali u nás více. Bylo by asi špatné, kdyby nám obchod zavřeli nebo omezili.
Richard Zicha

Upozornění občanům na nekalé praktiky
JUDr. Jaromír Heto, advokát
Na Kopci 5121, 760 01 Zlín, tel. 737 288 735, mail.:ak.heto@seznam.cz
IČO: 44121997, ID DS : 3 rxhi7d
zapsán v seznamu advokátů ČAK v Praze pod č. reg. 07463
VIAGEM a.s.
k rukám předsedy představenstva
Sokolovská 131/86
186 00 PRAHA 8 - Karlín
Věc: Sdělení a výzva
Vážený pane,
můj klient, Obec Bratřejov, Bratřejov 226, PSČ 763 12, IČO: 00283801 obdržel dopis Vaší společnosti ze
dne 20.5.2022, ve kterém se obracíte na mého klienta a údajně Vašeho spoluvlastníka, který sdílí podíl na
parcelách zapsaných na LV č. 688 pro k.ú. Bratřejov u Vizovic zapsaných u Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj, KP Zlín. Sdělujete, že Vaše společnost nemá zájem ve spoluvlastnictví dále setrvávat a prý je nutné
situaci řešit. Vaším cílem je scelení spoluvlastnických podílů a nabízíte odkup podílu mého klienta za
odpovídající částku, když slibujete úhradu všech nákladů s převodem spojených.
Dále se v tomto dopisu podepsaném Petrem Šmigolem, obchodním manažerem, uvádí, že v případě
nedohody na odkup Vašeho podílu budete nuceni využít Vaše právo stanovené § 1143 zákona. č.
89/2012, obč. zákoník, tedy podáte žalobu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví u příslušného soudu.
Můj klient má brát tento dopis jako předžalobní výzvu ve smyslu ustanovení § 142a Občanského soudního
řádu.
Zjistil jsem, že spoluvlastníkem podílu 3/1600 pozemků na LV č. 688 a podílu 7/3200 pozemků na LV č.
447 v k.ú. Bratřejov u Vizovice byla do dne 29.4.2022 společnost VIAGEM Lesy s.r.o. , ne tedy Vaše
společnost, jak by se mohlo zdát z údajů na dokumentu s hlavičkou Vaší společnosti, a zřejmě použitém i
společností VIAGEM Lesy s.r.o. V době vyhotovení dopisu nebyla již společnost VIAGEM Lesy s.r.o.,
natož Vaše společnost spoluvlastníkem jakéhokoli podílu pozemků na LV 688, resp. LV 447 v k.ú.
Bratřejov u Vizovic.
Je otázkou tedy, co motivovalo vaše společnosti VIAGEM, a.s., resp. VIAGEM Lesy s.r.o. k sepsání této
výzvy, v níž jsou uváděny nepravdivé údaje ohledně spoluvlastnictví k datu 20. 5. 2022.
Po přečtení hodnocení Vaší firmy a dceřiných firem ve veřejném prostoru na internetu je mi věc, zdá se,
jasná. Obdobný dopis zaslaný mému klientovi zaslala nebo ještě zasílá společnost VIAGEM a.s. nebo
VIAGEM Lesy s.r.o. i jiným spoluvlastníkům pozemků, převážně fyzickým osobám uvedeným na LV č.
688, resp. 477 v k.ú. Bratřejov u Vizovic vedených u Katastrálního úřadu po Zlínský kraj, KP Zlín. .
Pokládám praktiky Vaší společnosti, resp. společnosti VIAGEM Lesy s.r.o. za nepřípustné. Právo na odkup
podílu ve vztahu k § 1143 obč. zákoníku, vzhledem k tomu, že k datu 20. 5. 2022 již žádný spoluvlastnický
podíl firma VIAGEM Lesy s.r.o. nevlastnila, využít nemůže. Vaše „předžalobní“ výzva doručená mému
klientovi tak byla a pokud ji budete kdykoli opakovat bude zcela ignorována. Znovu se nabízí otázka, co
bylo tímto dopisem ze strany VIAGEM,a.s., resp. VIAGEM Lesy s.r.o. sledováno. Takový postup , ať ho
zvolila kterákoliv z vašich společností je v rozporu s dobrými mravy a ve vztahu k nepodnikajícím
fyzickým osobám porušujete ustanovení § 433 a § 2976 obč. zákoníku a zákon o ochraně spotřebitele,
zejména jeho ustanoveními § 4 a 5b. V případě mého klienta , jako právnické osoby, postupujete v rozporu
s ustanovením § 433 obč. zákoníku a s ustanoveními téhož zákona o nekalé soutěži, zejména s § 2976 odst. 2
písm. b) a. i).
Žádám Vás jménem mého klienta důrazně, abyste svého výše uvedeného počínání zanechali. Jak výše
uvedeno, můj klient bude Vaše podání podobného obsahu zcela ignorovat a ve vztahu ke spoluvlastníkům
podílů na LV č. 688, resp. č. 447, kteří jsou obyvateli obce, učiní taková opatření- poučení, aby při
případném prodeji svých podílů byli náležitě obezřetní při volbě kupujícího.
Obec Bratřejov
i.s.JUDr. Jaromír Heto, advokát

Kultura v obci
Letní kulturní akce začínají již tento týden setkáním důchodců. Paní Jana Adamusová zajistila občerstvení a
k tanci a poslechu zahraje pan Hanáček. Jste všichni srdečně zváni a věřím, že si to na sále KD užijete.
25. června proběhne již VII. ročník letního biatlonu, opět akce pro celé rodiny, kdy závodí děti od kočárku až
po kategorii seniorů. Přijďte si zazávodit a zažít sportovní sobotu. Letos se nám podařilo akci zařadit do
České unie sportu a možná přijedou redaktoři natočit pár záběrů ze sportovní akce. Ten samý den uspořádají
Bratřejovští myslivci posezení u pečeného divočáka a zvěřinového guláše na střelnici Bratřejov –
Chrámečné. Cyrilometodějská pouť bude tradičně 5. července, kolotoče jsou objednány, tak ještě počasí.
Odpoledne uspořádají fotbalisti na fotbalovém hřišti tradiční zápas svobodní – ženatí, na který jste zváni ne
jenom jako diváci, ale samozřejmě uvítáme každého, který by si chtěl zahrát. 7. srpna proběhnou střelby MS
Bratřejov, 13. srpna bude II. ročník cyklistického závodu pro malé i velké ,,Bratřejovské kotáry“, který se
letos zařadil jako jeden ze závodů Valašsko karpatské cyklotour. Mládež bude mít trasy kolem KD
Bratřejov a dospělí pojedou 8 km nebo hlavní závod 30 km. Den poté, 14. srpna naše SDH uspořádá na
fotbalovém hřišti Hasičskou soutěž o pohár starosty obce, který je zařazen do Zlínské ligy požárního sportu.
Koncem prázdnin 27. srpna by se měl konat pohádkový les, a na podzim proběhne další setkání důchodců.
Snad se už nevrátí koronavirus a budou moci všechny akce proběhnout.

TJ Sokol Bratřejov
Fotbalová sezóna se nám blíží ke konci, zbývá odehrát poslední zápas s Lačnovem. Můžeme bilancovat a po
pravdě jsme na výborném čtvrtém místě. Samozřejmě se neustále bojuje s úzkým kádrem, máme málo hráčů,
dokonce minulý zápas nám chyběli hned čtyři hráči základu a museli se požádat bývalí hráči, kteří nastoupili
a vyhráli. Klobouk dolů. Za celou sezónu jsme, dá se říct, nehráli ve stejné sestavě. I tak jsou výsledky velmi
dobré, věřme, že všechny kluky udržíme u nás, doléčí se zranění a příští sezóna bude ještě lepší. S počtem
hráčů se bojuje ve všech klubech v okolí. Mládež není a starší fotbalisté to nepotáhnou až do důchodu.
Kdyby se vrátili naši odchovanci, bylo by líp, ale bránit jim zahrát si vyšší soutěže nebudeme. Všem hráčům
a fanouškům děkuji za tuto sezónu a přeji, aby si užili dovolené a prázdniny, měli hodně sluníčkových dnů a
v půli srpna vyběhli do další práce.
Stejně úspěšný letos byl i tým starší přípravky. Skončil na krásném pátém místě. Závěr byl úchvatný, kdy
jsme za posledních pět zápasů nastříleli 65 gólů a tím se vyšplhali tabulkou do horních pater. Nejlepším
šuterem byl Kuba, který nastřílel 43 gólů a v tabulce střelců celé soutěže se umístil na krásném třetím místě,
dále Déňa 41 gólů a Péťa 25. My však víme, že na výsledcích nezáleží, důležitá je předvedená hra a
přenesení tréninkových dovedností do zápasu. I když máme nejmladší a tím pádem výškově nejmenší kádr,
poprali se s tím hráči velmi dobře. Neměl by nám nikdo končit, tak se dá předpokládat, že příští sezónu to
bude ještě lepší. V létě pojedeme na soustředění, domluvíme nějaké turnaje a koncem srpna začínáme znovu.
Rád bych poděkoval hlavně rodičům za příkladnou pomoc při dovozu dětí na zápasy a tréninky.
Po pouti 5.7. je v plánu zápas svobodní x ženatí na fotbalovém hřišti v Bratřejově od 16:30 s následným
posezením. Srdečně všechny zveme. Těšíme se na vás na prvním domácím utkání.
Sportu a zvláště fotbalu zdar!
Richard Zicha

SDH Bratřejov
Sezóna se pomalu začíná rozbíhat. Po loňském roce
jsme doufaly, že bychom mohly dosahovat lepších
časů. Bohužel už nás není tolik, kteří se chceme
tomuto sportu věnovat, a tak jsme se rozhodly
přijmout do týmu nové posily. Sice nemůžeme hned
získávat nejlepší umístění, ale věříme, že to společně
zvládneme a budeme jednou dosahovat výsledků, o
jakých si můžeme zatím nechat zdát. Zlínskou ligu
požárního sportu (ZLPS) tento rok běhat nebudeme,
máme v plánu jezdit na pohárové soutěže v okolí, na
noční soutěže a na některá kola Valašské hasičské ligy
(VHL) .
V sobotu 28. května jsme se zúčastnili spolu s týmem
mužů okrskové soutěže v Lutonině. Po součtu
výsledků ze štafet a útoků jsme se umístily na 3.místě.
Náš tým mužů tuto soutěž vyhrál a 18.6 pojedou na
okres do Loučky. 11.června jsme se na Jihovalašské
lize nočních soutěží (JLNS) v Křekově umístily na 3.
místě a získaly jsme 6 bodů do tabulky. Na nedělních
závodech jsme neuspěly, ale naše nová proudařka
zvládla svůj první závod velmi dobře. 19.června nás
čeká soutěž v Pozděchově, která je řazena do Valašské
hasičské ligy.
Na závěr vás zveme jménem SDH Bratřejov na naši
soutěž zařazenou do Zlínské ligy požárního sportu,
která se uskuteční 14. srpna od 12:00 na fotbalovém hřišti v Bratřejově. Přijďte nás podpořit a nasát
atmosféru požárního sportu.
Za SDH Bratřejov Kristýna Tomšová
Myslivecký spolek Bratřejov

Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom vám v Bratřejovském občasníku v krátkosti představili
činnost Mysliveckého spolku Bratřejov, z.s. Myslivecký spolek hospodaří v pronajaté honitbě od Honebního
společenství Bratřejov na 1150 m polních a lesních pozemcích. Naše členská základna čítá 21 řádných členů
a 1 člena čestného. Posláním spolku je chov a lov volně žijící zvěře v honitbě Bratřejov. Na polních a lesních
pozemcích žije zvěř zaječí, srnčí, mufloní, prase divoké, kachna březňačka, holub divoký, krkavec velký,
káně lesní, mnoho druhů zpěvných a dravých opeřenců a občas se zatoulá i zvěř jelení. Dále zde žije liška,

jezevec, kuna skalní a lesní, občas nás navštíví i medvěd a rys ostrovid. Některé druhy zvěře se bohužel
úplně vytratily nebo přežívají jen v malém počtu, například bažant obecný, koroptev polní a jeřábek lesní. V
současné době nám výrazně ubývá srnčí zvěře. Úbytek této zvěře výrazně způsobují vysoké stavy černé
zvěře, také polní práce, např. kosení pícnin, a kolize aut se zvěří na silnici procházející honitbou. K zamezení
tohoto stavu se snažíme co nejvíce snižovat stavy zvěře černé, dále ve spolupráci se zemědělci zamezit
ztrátám na mladé zvěři pokládkou pachových kuliček před kosením pícnin. Dále bychom chtěli upozornit
návštěvníky honitby, že u zvěře černé se vyskytuje virová nemoc (Aujeszkyho choroba) přenosná na psy.
Nákaza touto nemocí je pro psa smrtelná. Žádáme vás proto o součinnost. Pokud naleznete uhynulý nebo
sražený kus prasete divokého, nemanipulujte s ním a nahlaste tuto skutečnost na obecní úřad nebo na
myslivecký spolek. Myslivecký spolek se aktivně zapojuje i do kulturního či sportovního dění v obci.
Například ve čtvrtek 23. června se uskuteční pro děti ze školky a školy v Bratřejově tradiční setkání na
střelnici Bratřejov, kde si s dětmi popovídáme o myslivosti, zvěři žijící v našem regionu, posedíme u
táboráku a opečeme špekáček. V sobotu 25. června bychom vás rádi pozvali na střelnici Bratřejov –
Chrámečné na posezení u pečeného divočáka a zvěřinového guláše. Připravujeme i naše tradiční střelby
se zvěřinovými specialitami, konat se budou 7. srpna 2022. Kulturní život v obci obohatíme i naším
mysliveckým plesem 18. února 2023. Opět se můžete těšit na dobré jídlo, pití, bohatou tombolu a skvělou
zábavu.
Vladimír Černobila, myslivecký hospodář
Spolek In Liberi
Všechny vás moc zdravím.
Tak nejdříve malé ohlédnutí za akcemi, které se podařily
uspořádat.
KOŠT ZELÍ - již 5.ročník. Letos jsme měli 23 vzorků zelí,
hodnotilo 32 osob. První místo obsadilo suverénně zelí paní Mílkové z Vizovic s počtem 77 bodů. Na
druhém místě bylo zelí pana Machovského Jana s 36 body a třetí bylo zelí paní Kocourkové s 26 body.
I když nás letos bylo méně, tak doufám, že jste se dobře bavili a zelíčka vám chutnaly.
VELIKONOČNÍ JARMARK - myslím, že se opravdu vydařil a všichni, kdo jste se zúčastnili, jste byli
spokojeni. Já chci jen ještě jednou všem moc poděkovat. Všem kdo připravil dílničky pro malé i velké,
abyste se nenudili a jarmark si zpestřili např. výrobou zvířátek z vlny, výrobou velikonočních taštiček,
zdobením perníků, pečením Jidášů, zdobením vajíček na velikonoční vrbu, pletením tatarů. Samozřejmě
děkuji děvčatům za jejich úžasný sladký bar. A dále všem šikovným prodejcům, kteří nám nabízeli své
výrobky k prodeji, či jen pro potěchu oka. Nesmím zapomenout poděkovat CM Ocúnek, za jejich krásný
hudební doprovod. A velké díky patří OÚ Bratřejov nejen za finanční podporu.
STAVĚNÍ MÁJE S PÁLENÍM ČARODĚJNIC. Májka, tedy letos pořádný máj, který jsme museli i trochu
zkrátit, abychom jej vůbec postavili. Děti májku nazdobily (moc děkuji paní Božence Surovíkové, která nám
již několik let chystá mašličky na zdobení), tatínci postavili a nějací „pazdráti“ nám ji ani ne za 14dnů
podřízli. ČARODĚJNICI se nám také podařilo úspěšně spálit. Před tím, ale děti plnili čarodějnické úkoly,
vařili kouzelný lektvar a potom se opékaly špekáčky. Pěkné odpoledne plné zábavy.
PŘIPRAVUJEME: V pátek 17.6. od 17.00hodin bude na sále KD - LETNÍ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ, na
kterém k tanci i poslechu zahraje pan Hanáček z Vizovic. Samozřejmě bude připraveno i malé občerstvení.
Tak si milí důchodci udělejte čas a určitě se přijďte pobavit. Těším se. Další akcí, bude jako již tradičně
poslední prázdninovou sobotu 27.8. POHÁDKOVÝ LES. START - vycházelo by se i přicházelo na
fotbalové hřiště a pokud nám to počasí dovolí, bude připraven i skákací hrad a občerstvení. Děti, ale i
dospěláci - už se na vás všechny pohádkové postavičky moc těší a jsou zvědavé, jestli je všechny poznáte.
Tak si udělejte čas a dojděte ! Jen ještě připomenu, že Klub důchodců bude i o prázdninách, a to ve středu
6.7. a ve středu 3.8., vždy od 18.00hodin na klubovně KD. A to je tak asi vše, co bych chtěla připomenout.
Ještě nezapomeňte, že letos jsou komunální volby již 23. a 24. září. Budeme volit nové zastupitelstvo obce.
Určitě nezapomeňte.
Loučím se, přeji krásné léto nejen plné práce, ale i odpočinku.
Za Klub důchodců i spolek IN LIBERI - Jana Adamusová

ZŠ Bratřejov

Malá rekapitulace života ve škole

Po Velikonocích proběhlo po třech letech okrskové kolo recitační soutěže ve
Vizovicích. Zapojeny byly čtyři školy – Vizovice, Zádveřice, Jasenná a Bratřejov. Podařilo se nám získat
dvě 3. místa v soutěži pátých tříd. Myslím, že tato soutěž nabízí všem soutěžícím možnost srovnání, ale také
zjištění, že to, co se zdá výborné jim, ani zdaleka nesplňuje požadavky jinde. Ve stejném týdnu potěšili žáci
maminky, babičky a tety svým vystoupením k jejich svátku. První pondělí v květnu jsme zahájili povinnou
výuku plavání. Letos se jí účastní všichni žáci od 2. do 5. ročníku, protože v době pandemie neměli možnost
se výuky zúčastnit. K této výuce se přidali i prvňáčci, kde jim obecní úřad přispěl finanční částkou na
zaplacení provozu. 25.5.2022 proběhl po třech letech školní výlet. Vybrali jsme prohlídku hradu Bouzov a
návštěvu Javoříčských jeskyní. I když nám nepřálo počasí a zdražení pohonných hmot zvýšilo náklady na
dopravu, myslím, že výlet se vydařil a žáci byli spokojení. A co nás ještě čeká? Ke konci června pojedou
žáci na Dopravní hřiště v Malenovicích, kde si vyzkouší nejenom své cyklo-řidičské umění, ale také znalost
pravidel silničního provozu, které si ověří složením testu. Opět navážeme spolupráci s myslivci, kteří pro
žáky připraví dopoledne plné povídání o přírodě a zvířatech, střílení ze vzduchovky na terč i plechová
prasátka, ukážou jim záběry z fotopastí a také ukázkovou výbavu správného myslivce. Před koncem školního
roku nás navštíví Bratrstvo Psích Tlapek s ukázkou práce pejsků. Z 5. ročníku odchází 5 žáků. Čtyři do
Vizovic a jedna dívka na gymnázium ve Vsetíně. Po prázdninách nastoupí 7 prvňáčků, takže by se početní
stav měl alespoň trošku zlepšit.

Rychlými kroky se blížíme ke konci školního roku
2021/2022. Tento rok byl pro zaměstnankyně školy velmi náročný, protože jsme se setkaly s neadekvátními
útoky a nesmyslným obtěžováním ze strany rodičů. Stupňující se zásahy rodičů do kompetencí vedly k tomu,
že nás po 19 letech opouští paní učitelka 1. a 2. třídy. Bude pro nás velmi těžké nahradit tuto zkušenou paní
učitelku, která měla zájem na tom, aby děti z naší školy odcházely na druhý stupeň výborně připravené,
protože to je cílem nás všech. Doufám jen, že nově nastupující paní učitelka nebude muset čelit tlaku ze
strany rodičů a podaří se nám udržet v příštím školním roce školu v pohodě.

Přeji dětem žákům i zaměstnankyním krásné prázdniny a dovolenou a paní učitelce hodně štěstí a
pohodových rodičů v nové škole. Zároveň jí za naše žáky i kolegyně chci poděkovat za všechno, co pro naši
školu udělala.
Mgr.J.Králová, ředitelka školy
MŠ Bratřejov
„Zpíváme písničku předškoláků…“slova této písničky teď často
zní budovou školy. Blíží se opět čas, kdy se s nimi budeme loučit
a posílat je o poschodí výš, do základní školy. Ale než se to stane,
necháme vás nahlédnout do několika činností, které jsme prožili
za poslední čtvrt rok.
V rámci projektu Šablony III., proběhlo v budově školy několik
projektových dní. Většina z nich byla ve spolupráci s lektorkou
z Domu dětí Trnka v Uherském Hradišti. Proběhly pod názvem:
Jak to chodí u mravenců, Začarovaný les, Žabka Kapka. Za paní
lektorkou jsme jeli v rámci výjezdového projektového dne na její
pracoviště. Projekt byl spojený s jarními svátky a jmenoval se Aj šlahačka moja. Ale největší zážitek tady
byla minizoo. Děti si mohly sáhnout na agamu, hada, křečky, králíčky, viděly spoustu drobných živočichů za
sklem. Projektový den Odpady připravila lektorka z Malé technické univerzity.
Další dva výjezdové dny byly opět v Uherském Hradišti, tentokrát ve skanzenu Rochus. Vyjeli jsme na Den
Země a tématem byla půda a její využití. V červnu jsme opět vyjeli do stejného skanzenu a projekt měl
název Šaty dělají člověka. Děti se seznámily se lnem. Každý si prošel se svou rostlinou jejím zpracováním,
jak se to dělávalo v době našich předků. Vyzkoušely si práci na kolovrátku, s vřetýnkem i tkaní na ručním
stavu.
Jarní měsíce jsme již tradičně přivítali malou slavností
- předávání vlády jarní víle. S Moranou jsme vyháněli
zimu ve škole, na obecním úřadě a v obchodě.
Zapálená skončila v potoku blízko naší školky. Po zimě
jsme si uklidili zahradu – shrabali staré listí, překopali
pískoviště, rozstříhali jehličnaté větve, které chránily
bylinkovou zahrádku. Když se víc oteplilo, nasadili
jsme do našeho záhonku spoustu semínek. Už jsme si
pochutnali na ředkvičkách, v těchto dnech sklízíme
hrášek, zelená se cibulka, sem tam se objeví červená
jahůdka.
S jahodami je spojen začátek léta. Přejeme vám plno
slunečných dní, osvěžující koupaní, jemné šimrání
letním větrem, plno hub v košících. Blíží se letní
slavnost, tak se na ni jdeme připravit.

Děti a paní učitelky mateřské školy

Milé maminky, nevíte, jak se zapojit do místní komunity? Třeba tím, že se svými dětmi přijdete
každé úterý na faru nebo každý čtvrtek vyrazíte s námi na společný výlet. Teď už trávíme čas
venku, hrajeme si na písku, běháme po zahradě nebo výletujeme po zajímavostech v okolí. Když ještě počasí
nepřálo, připravili jsme si na každý týden různé aktivity a přednášky. Děti si mohly vyzkoušet metodu
„Montessori poznávání“, což je trénování jemné motoriky (přelévání vody z jedné sklenky do druhé, hraní
s čočkou a jiné). V dalším týdnu jsme si společně zazpívali a říkali s dětmi říkanky. Dále jsme v tělocvičně
zkoumali cvičební nářadí.
Klubík

První únorové úterý jsme přivítali mezi sebou Janu Štalmachovou, která nám přišla povědět o lécích při rýmě a
nemocech dětí. Další měsíc za námi s přednáškou přijela Radka Divoká z Vizovic, která nás informovala o
neziskové organizaci NEDOKLUBKO, zajímající se o pomoc předčasně narozeným dětem a jejich rodičům.
Skládám jí velkou poklonu, kolik času a úsilí věnuje, aby se tito cítili lépe. Podle jejích slov je to jenom její
koníček, který ale pomáhá. Jako poslední nám Anička Štachová povídala o první pomoci při úrazech dětí a
podělila se s námi o zkušenosti z praxe chirurgického oddělení. Z tohoto sezení si maminky odnesly důležitou
radu, aby vždy zachovaly klidnou hlavu a nepanikařily, i když nastane nečekaná situace.
Lucie Vaculková

Dětský karneval
Ještě v polovině února nebylo jisté, zda se letos dětský karneval uskuteční. Pořadatelé toho loňského se na
organizování nedomluvili. Avšak obrátila se na mě Jarmila Lišková, zda bych oslovila další zájemce, kteří
by se chtěli podílet na této oblíbené dětské akci. Na přípravy zbýval necelý měsíc. Pocity byly smíšené stihneme všechno včas připravit? Obeslala jsem zprávou několik zodpovědných nadšenců a přípravy se daly
rychle do pohybu. Na společné schůzce dostal každý přesné instrukce, co bude mít za úkol. Mládežníci
připravili výzdobu, ženy občerstvení a tombolu, hasiči nazdobili sál. Všichni jsme se sešli v neděli 20.
března odpoledne a bavili přítomné děti a jejich rodiče, kteří si přišli užít karnevalové radovánky. Tématem
byla DŽUNGLE a v tomto duchu byl oděn i celý pracovní tým. Bylo zde možné zahlédnout lvy, tygry nebo
třeba zebru. Na pódiu byly po celou dobu připraveny stanoviště, které bylo možno procházet a bavit se stále
dokola. Děti tu obíhaly kolem palem, házely kokosovým ořechem, trefovaly se naprosto věrohodným,
z látky ušitým banánem opičce do pusy, střídavě se dotýkaly rukama-nohama země, a nebo malovaly zvířecí
masky. Kdo dával přednost společným hrám, mohl se zapojit třeba do přetahování lanem, sběru bonbónů
z kruhu, nebo si mohl zatančit. Nechyběl ani foto-koutek s terénním autem, nebo kromě tomboly i losování
vstupenek o krásnou zelenou koloběžku. O milé překvapení se postaraly svým tanečkem mladší děti, které se
pravidelně schází na faře ve výtvarném a pohybovém kroužku spolu s Lucií Svobodovou.
Po celou dobu karnevalového odpoledne byla nad tanečním parketem zavěšena síť plná balónků. Tečkou na
závěr bylo, když jsme všechny balonky naráz vysypali mezi děti a užili si balonkovou párty.
Hezkou vzpomínkou na letošní karneval, na organizátory, na všechny masky i jejich rodiče, budou jistě i
velmi vydařené fotky z karnevalu. Budou také připomínkou toho, že s dobrou partou správně zapálených lidí
lze i za krátký čas zorganizovat pro děti příjemné nedělní odpoledne.
Lucie Vaculková

MAS Vizovicko a Slušovicko
Za čtyři roky jsme významně přispěli k rozvoji vzdělávání ve školách
K rozvoji vzdělávání ve školách přispívá MAS Vizovicko a Slušovicko
prostřednictvím místního akčního plánování. Místní akční plány rozvoje
vzdělávání, tzv. MAPy, jak jsou takové projekty souhrnně označovány,
jsou realizovány na území celé České republiky a pro plánování v území
jsou nepostradatelné. Na území MAS „akčně plánujeme“ již od roku 2016,
přičemž nyní jsme ukončili již druhý projekt s názvem Naše škola – naše
radost II, který byl realizován od května 2018 do dubna 2022.
Během těchto čtyř let jsme spolupracovali s řediteli a pedagogy mateřských a základních škol, pomáhali jim
s plánováním a rozvojem gramotností a poodhalovali jsme s nimi jejich silné a slabé stránky, problémy a
plány do budoucna. Tvořili jsme strategické dokumenty a akční plány, které mají přímou spojitost
s možností čerpat evropské dotace. Setkávali jsme se s pracovními skupinami složených z pedagogů,
zástupců obcí a dalších zájemců.
Za 4 roky jsme pro pedagogy škol naplánovali a zrealizovali cca 40 vzdělávacích seminářů a workshopů,
dvoudenní exkurzi na Opavsko, pro děti a žáky mnoho programů od Malé technické univerzity, Sdružení D
nebo Etických dílen a pro rodiče několik seminářů zaměřené především na výchovu a přípravu dětí k nástupu
do 1. třídy. Pořídili jsme také sady robotických pomůcek (ozoboty a bee-boty), didaktické pomůcky
(Klokanovy kapsy a Klokanův kufr), které školám dle zájmu zapůjčujeme. Do každé školy, která projevila
zájem, jsme pořídili sadu metodik Učíme se venku, kde učitelé najdou nespočet námětů na práci s dětmi
v přírodě. Každé škole jsme poskytli 10 tisíc Kč na nákup libovolných vzdělávacích pomůcek (v případě
sloučených škol ZŠ a MŠ to bylo 20 tisíc). V závěru projektu jsme připravili pro školy také hru Kyber trable,
což je obměna známé hry Double, která má za cíl přiblížit žákům pojmy z oblasti digitálních technologií a
kybernetické bezpečnosti. Tuto hru budeme školám dodatečně distribuovat. Poslední velkou akcí bylo
uspořádání festivalu IQ play ve vizovickém Domě kultury.
Během posledního roku jsme se také intenzivně věnovali
přípravě metodiky, webových stránek a aplikací o Valašsku
a místě kde žijeme, které budou moci pedagogové využívat
při výuce. Na tvorbu „Valašska v kostce“, jak se tento
sborník nazývá, přispěl 100 tisíci Kč také Zlínský kraj.
V posledním roce začaly také vznikat edukační videa o
tradičních valašských tradicích a řemeslech, které naleznete
na Youtube kanále MAS Vizovicko a Slušovicko nebo po
zadání Příběhy starých řemesel.
V Doteku ve Vizovicích zrekonstruují kuchyň
Díky podpoře Nadace Divoké husy a široké veřejnosti mohou v odlehčovací službě
Dotek ve Vizovicích zrekonstruovat kuchyňskou linku. Dobročinný knihotrh a Festivalový dobročinný
knihotrh proběhl od 24. května do 1. června 2022. Nakoupit knihy a podpořit tak vizovický Dotek jste mohli
v Dobročinném obchůdku Dotek na Masarykově náměstí ve Vizovicích nebo v rámci Filmové Festivalu pro
děti a mládež v parku Komenského ve Zlíně. „ V rámci akce se nám podařilo prodat cca 500 ks knih a
Dotek Vizovice

časopisů. Celkový výtěžek knihotrhů činí krásných 40.320 Kč.“ uvedla Jarmila Zatloukalová, koordinátorka
Dobročinného obchůdku Dotek. Výtěžek akce bude zdvojnásoben Nadací Divoké husy. Na rekonstrukci
kuchyňské linky tak v Doteku získají 80.640 Kč. Za velkou podporu děkujeme Nadaci Divoké husy, široké
veřejnosti, organizaci knihomilove.cz v čele s Igorem Dostálem a také 62. Zlín film festivalu.
Podpořit činnost naší organizace můžete nákupem na www.eshopdotek.cz nebo v kamenné prodejně na
Masarykové náměstí ve Vizovicích.
ŘKF Bratřejov

Nové topení v kostele

V loňském roce jsme požádali o dotaci na
projekt: Nové topení – kostel Bratřejov, kterou
se nám podařilo ze SZIF získat a letos po
Velikonocích realizovat. Původní topidla, která
se do kostela instalovala za doby působení P.
Vinkárka, byla již značně opotřebovaná a
v nedobrém technickém stavu. Protože náš
kostel je kulturní památkou, bylo potřeba
postupovat se zvýšenou citlivostí a se snahou
nezasahovat negativně do historického prostředí.
Nebylo možné pořídit přímotopy ani halogenové
zářiče, neboť sálavý způsob vytápění není
vhodné do prostoru kostela instalovat, a to hlavně z důvodu teplotních a vlhkostních výkyvů v interiéru
kostela. Jedinou možnou variantou byla výměna za nová akumulační kamna, která jsou v podobném
podlouhlém tvaru a v barvě světlého okru. Jsou instalována pod sochami apoštolů a menší varianta je
v sakristiích. Díky béžové barvě, která převládá i na stěnách kostela, vypadají kamna mnohem lépe než ty
původní. S příchodem topné sezony zajisté pocítíme také jejich lepší topné vlastnosti, a snad i úsporu
energií, která je v současných „šílených“ cenových relacích nezbytná.
Marie Poláchová
ČCE Pozděchov

Letní posezení

Je čas slunce, čas v němž odkládáme zateplení těla a hledáme něco příjemného pro ně i duši. Letní posezení
v přírodě i s přáteli, nejbližšími i s těmi, které potkáme. Venku za domem i u moře.
Co jsme ještě nedávno vyhlíželi v zajetí covidu se nám opět otevírá. Neseme si s sebou události, které nás
obohacují, jako je pro mne například setkání několika dětí nad biblí a při konfirmaci v kruhu těch, kteří tvoří
společenství farního sboru z Bratřejova a okolí. Neseme si však i ohlasy války, několik stovek kilometrů
daleko, něčeho donedávna nepředstavitelného. I proto si vážím každého letního setkání, posezení v míru, i té
drobné příležitosti být spolu a odpočinout si. Tak samozřejmá věc se lidem, z nedalekého sousedství
proměnila v utrpení a nesmírnou bolest. Je dobře, že smíme těm, kteří přišli mezi nás právě odtud, těm
potřebným, pomoci. I díky nim jsou naše letní posezení, náš čas odpočinku a dovolených, něčím novým.
Darem. I takto můžeme svá setkání přijímat. Umocňovat jejich jedinečnost, prožívat je s těmi, které máme
rádi. Nebo které zvenčí zveme, nebo sami jsme k nim zváni. Využijme toto času, k hledání smyslu našich
letních zastavení, našich letních aktivit. Právě dnes a v tomto složitém, nesnadném létě. I v něm však
odpočívejme, sdílejme se spolu, jedni druhých břemena nesme. Naplníme starý zákon, který drží tento náš
svět, drží naše životy i v ohrožení a jisté nouzi. A dává všemu našemu jednání i našemu letnímu posezení
svůj dobrý smysl.
zapsal. Miloš Vavrečka, farář
Vážení a milí spoluobčané přejeme prosluněné léto
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