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Dne 9.10.2013 se konalo v pořadí třicáté páté
zasedání zastupitelstva obce, které schválilo smlouvu
o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního
prostředí ČR „Zateplení kulturního domu v Bratřejově“,
schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro SDH Bratřejov,
schválilo Smlouvu na svoz a vykládku směsného
komunálního odpadu, tříděného, nebezpečného a
velkoobjemového odpadu s firmou Marius Pedersen
od 1.1.2014, schválilo Dodatek ke smlouvě o svozu
odpadů týkající se svozového kalendáře.
Třicáté šesté zasedání se konalo 16.10.2013 a
zastupitelstvo schválilo Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR „Zateplení Obecního úřadu v Bratřejově“ a „Zateplení ZŠ Bratřejov“.
V pořadí třicáté sedmé zasedání bylo 30.10.2013 a zastupitelstvo vzalo na vědomí
Zprávu o výsledku kontroly pojistného a VZP, vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti
školy za rok 2012/2013, neschválilo spolupráci a správu odběrných míst energií pro
Obec Bratřejov, schválilo zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků, schválilo prodej
obecního pozemku, schválilo geometrický plán sloužící k prodeji obecního pozemku,
projednalo žádost MAS VaS týkající se prominutí půjčky, neschválilo prominutí půjčky
MAS VaS, schválilo změnu zpracování mzdové agendy, schválilo rozpočtové opatření č.
2/2013, vzalo na vědomí plán inventur na rok 2013, vzalo na vědomí zápis z jednání
finančního výboru, vzalo na vědomí informaci Starosty obce týkající se domácích
zahradních kompostérů.
Další zasedání zastupitelstva obce v pořadí třicáté osmé se konalo 27.11.2013 a
zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3/2013, vzalo na vědomí zápis z jednání
kontrolního výboru, schválilo žádost o dočasné snížení nájmu nebytových prostor,
schválilo geometrické plány sloužící k prodeji obecních pozemků, schválilo změnu
zásobníku a Akčního plánu rozvoje obce v roce 2014, vzalo na vědomí informaci
starosty obce týkající se Mikulášské besídky, vzalo na vědomí informaci starosty obce
týkající se konání vánočního koncertu, projednalo žádosti občanů o rozšíření veřejného
osvětlení, projednalo žádost o odpojení amplionu obecního rozhlasu a toto schválilo,
schválilo přijetí další dotace pro SDH z rozpočtu Zlínského kraje, vzalo na vědomí zápis
a stanovisko MŽP z veřejného projednávání posudku na R 49.
Poslední zasedání zastupitelstva v tomto kalendářním roce, v pořadí třicáté deváté se
konalo 11.12.2013 zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 4/2013, schválilo
rozpočtové provizorium na rok 2014 než bude schválen rozpočet, schválilo rozpočtový
Zasedání zastupitelstva

výhled na období roku 2015 a 2016, schválilo zrušení smlouvy o kontokorentním úvěru,
vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru, vzalo na vědomí informaci starosty
obce týkající se zápisu dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, vzalo na
vědomí informaci starosty obce týkající se vydání obecních novin, vzalo na vědomí
informaci starosty obce týkající se vánočního koncertu.
Na závěr tohoto roku bych chtěl poděkovat všem členům zastupitelstva obce za dobrou
spolupráci v tomto třetím roce volebního období. Přeji všem, i jejich rodinám, milostí plné
svátky vánoční a mnoho zdraví v novém roce. Příští rok 2014 je posledním rokem před
komunálními volbami.
Antonín Tomšů, starosta obce
Za dob působení P. Jana Kutáče ve Vizovicích a v Bratřejově
vznikla zajímavá myšlenka, aby se vždy po Vánocích sešli členové
tří sborů, které P. Kutáč dobře znal. Každý sbor předvedl vánoční
zpěvy, které na svátky nacvičil. I po jeho smrti se tato tradice udržela. Vloni jsme jeli
zazpívat do Študlova, letos uvítáme sbory u nás – v kostele sv. Cyrila a Metoděje.
Setkání sborů

Rádi bychom pozvali všechny příznivce chrámového zpěvu na tento společný koncert
SETKÁNÍ SBORŮ z Bratřejova, Študlova a Vizovic, který se uskuteční v neděli 12. ledna
2014 v 15 hodin. Ve vánočně vyzdobeném kostele uslyšíte vystoupení tří smíšených
sborů - tři různá podání vánočních zpěvů, každé z jiné doby a od jiného autora. Bude to
příjemné zakončení vánoční doby. Všichni jste srdečně zváni.
M. Poláchová

Vánoční koncert
Vánoční koncert je již tradiční akcí pořádanou kulturní komisí.
Letošní koncert se uskuteční v neděli 22.12.2013 v 17,00 hod.
v sále kulturního domu. Vystoupí děti Základní školy Bratřejov, Smíšený chrámový sbor
Bratřejov. Malé občerstvení bude připraveno. Srdečně zveme všechny občany.
Informace OÚ

Tenisový turnaj
Tělovýchovná jednota Sokol Bratřejov zve občany na Vánoční turnaj ve stolním tenise,
který se uskuteční v pondělí 23.12.2013 ve 13,30 hod. v sále kulturního domu.
Bohoslužby jednotlivých církví o svátcích
Pro vánoční a novoroční čas připravujeme v našem sboru v Pozděchově tato
shromáždění:
Nedělní bohoslužby (22.12. ) v 8.45 na faře – JK
odpoledne v 15.00 hod. koncert (v kostele)
Štědrý den (24.12.2012) - 13.30 hod. - JK
bohoslužby s vystoupením dětí (v kostele)
Boží hod vánoční (25.12.) - 8.45 hod. - JK
bohoslužby s vysluhováním svaté Večeře Páně (v kostele)
Druhý svátek vánoční (26.12.) - Na Štěpána - 8.45 hod.
bohoslužby na faře – JK
Nedělní bohoslužby (29.12. ) v 8.45 na faře - host
Starý rok (31.12. - Silvestr) - 15.30 hod. – JK

bohoslužby k ukončení starého roku (na faře)
Nový rok: (1.1. 2014) - 8.45 hod. - JK
bohoslužby s Večeří Páně (na faře)
Římskokatolická farnost Bratřejov
Štědrý den 24.12. ve 24,00 hod.- chrámový svor zazpívá II. Českou mši
půlnoční Jakuba Jana Ryby
Boží hod vánoční 25.12. v 10,30 hod.- chrámový sbor zazpívá stejně
jako na „půlnoční“
Druhý svátek vánoční 26.12. v 9,30 hod.- sbor zpívá
v katolickém kostele v Pozděchově
Silvestr

31.12. v 16,00 hod.

Nový rok 1.1. v 10,30 hod.
Tříkrálová sbírka
V sobotu 4. ledna proběhne v naší obci již tradiční Tříkrálová sbírka. Koledníci budou
chodit ve skupinkách po třech s doprovodem dospělé osoby od deváté hodiny ranní.
Pokud můžete, přispějte dle svých možností pro potřebné. Děkuje oblastí Charita Zlín.
Ekumenická setkání v měsíci lednu
14. ledna 2014 – Bratřejov (kostel) – v 17.00, slouží Křesť. sbory
21. ledna 2014 – Pozděchov (modlitebna ČCE) – 17.00, slouží ŘKC
28. ledna 2014 – Prlov (kulturní dům) – 17.00, slouží ČCE
Plesová sezóna
V letošním roce zahajují plesovou sezónu myslivci a to v sobotu 25.1.2014 v sále
kulturního domu. Tradiční myslivecký ples se spoustou cen v tombole, kde převažuje
zvěřina, gulášem a pečeným divočákem mistra Sochory bývá hodně navštěvován.
Všechny občany srdečně zve Myslivecké sdružení Bratřejov.
Mateřská škola Bratřejov zve všechny děti, rodiče a občany na Dětský karneval, který se
uskuteční v sobotu 1.2.2014 v sále kulturního domu. Srdečně zvou pořadatelé.
V měsíci únoru pořádá Obec Bratřejov již tradiční XXII. Obecní ples a to 15.2.2014.
Bude připravena bohatá tombola a občerstvení za přijatelné ceny. Srdečně zve kulturní
komise a zastupitelstvo obce.
Zimní údržba
Vážní spoluobčané, opět nastalo období zimní údržby místních komunikací a veřejných
prostranství. Proto bych vás chtěl všechny požádat o spolupráci a pochopení, které je
nutné především při velké nadílce sněhu. Není možné být v jediném okamžiku na všech
místech v obci, i když máme zajištěnou pomoc od dvou firem.
Jako každý rok, tak i nyní bych chtěl požádat neukázněné řidiče a spoluobčany, kteří
svými nevhodně zaparkovanými automobily na místních komunikacích omezují, či
dokonce znemožňují průjezd techniky, aby si svá vozidla zaparkovali na vlastní
pozemky. Pokud tato vozidla budou překážet, nebude komunikace udržována. Na
svahovitých místech komunikací jsou umístěny nádoby s posypovým materiálem.
Údržba komunikací má svůj řád. V prvé řadě se udržuje hlavní příjezd do obce.
Následují další boční ulice a veřejná prostranství. Nepožadujte po pracovnících údržby

okamžitou údržbu své vlastí či účelové komunikace. Po provedení nutných prací se
dostane i na vás.
Děkuji za pochopení a spolupráci.
Domácí kompostéry
Obec Bratřejov se prostřednictvím Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko, o.s.
zapojila do projektu „Kompostujeme v každé rodině“, v rámci Operačního programu
životního prostředí.
Majitelem kompostérů je Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s. Tato uzavře
smlouvu o výpůjčce s obcí Bratřejov a obec Bratřejov pak s jednotlivými občany smlouvu
o výpůjčce a darovací. Smlouvy budou uzavřeny na dobu 5 let tj. do 31.12.2018.
K prvnímu dni následujícímu po uplynutí sjednané doby(5 let) obec přenechává
bezplatně kompostér občanovi.
Občané, kteří chtějí kompostovat, vyplní kompletně žádost a odevzdají ji na OÚ
(možnost taky do poštovní schránky u vchodu na úřad). Kompostér je určen pro jeden
rodinný dům, rekreační objekt či chartu, tj. jeden na číslo popisné. Následovat bude
příprava smluv a předávání kompostérů. Termíny předávání a podpisy smluv při
předávání kompostérů proběhnou v měsíci březnu. Přesné datum a časy výdeje
kompostérů budou zveřejněny a vyhlášeny obecním rozhlasem.
Žádáme občany, kteří o kompostéry nepožádali, aby tak učinili v měsíci lednu, únoru či
březnu. Děkujeme.
Setkání rodáků 18.10.2014
Zastupitelstvo obce se na začátku tohoto volebního období rozhodlo uspořádat v říjnu
roku 2014 Setkání rodáků obce Bratřejov. Toto setkání by v daném roce nahrazovalo
setkání důchodců a uskutečnilo by se 18.10.2014 v sále kulturního domu.
Tato akce je velmi náročná, především na získání adres našich rodáků, kteří bydlí po
celé Evropě a snad i v zámoří. Proto bychom vás, naše spoluobčany chtěli požádat o
pomoc při zajištění setkání. Bude záležet i na vás, kolik se nás v říjnu příštího roku
sejde.
Prosíme vás, kteří se chcete zúčastnit setkání, vyplňte letáček (byl rozeslán v minulém
vydání občasníku)a odevzdejte jej do 31.3.2014 na OÚ. Rovněž bychom chtěli poprosit,
aby jste letáčky předali rodákům vaší rodiny k vyplnění. Pokud o někom víte, že je
rodákem z Bratřejova a již zde nemá rodinu, předejte letáček i jemu, nebo znáte adresy
našich rodáků, předejte je na OÚ a my je zkontaktujeme. Pokud vám letáčky pochybí,
můžete si je vyzvednout na OÚ nebo po telefonické žádosti dodáme. Rovněž budou ke
stažení na internetových stránkách obce. Děkujeme.
Oznámení
Oznamujeme občanům, že od 19.12.2013 do 6.1.2014 bude Obecní úřad uzavřen
z důvodu čerpání řádných dovolených.
Vážení spoluobčané
dovolte mi, abych Vám všem popřál krásné Vánoce
prožité v klidu a radosti, v novém roce pevné zdraví,
spokojenost, pohodu a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Antonín Tomšů, starosta obce

V pátek 6. prosince pořádala Obec Bratřejov v sále
kulturního domu Mikulášskou besídku. Program s dětmi,
tak jako každý rok, zajišťovaly učitelky mateřské školy, za
což jim patří velké uznání a upřímné poděkování. Návštěvnost byla tradičně velká,
program vynikající, dárečky roznesl Mikuláš s andělem a čerti taky řádili. Všem, kteří se
podíleli na této akci, patří velké poděkování.
Kulturní komise
Mikulášská besídka

Třetí výstava umu řemesel

První adventní neděli se v sále kulturního domu
uskutečnila Třetí výstava umu a řemesel s možností
prodeje, kterou organizovala kulturní komise naší
obce.
Účast
jak
vystavujících,
prodávajících
i
návštěvníků byly velmi
dobrá. Nyní stojíme před
otázkou,
ve
kterém
období
tyto
výstavy
pořádat. V roce 2011 se
výstava
konala
před
Velikonocemi. V loňském
roce na pouť 5. července
a letos před Vánocemi.

Rádi bychom znali i vaše
názory. Pokud se chcete
k době
konání
výstavy
vyjádřit, napište svůj názor na
e-mail:
bratrejov@volny.cz.
Děkujeme za účast všem
vystavovatelům či prodejcům i
návštěvníkům výstavy.
Kulturní komise

Dobročinný obchůdek a poradna Dotek ve Vizovicích
S blížícím se koncem roku bych ráda připomněla činnost a poslání Dobročinného
obchůdku a poradny Dotek.
Obchůdek byl založen na začátku roku 2012 a sídlí ve Vizovicích na Tržnici. Prodáváme
zejména darované věci, výrobky chráněných dílen a také šperky, které pro nás vyrábí
dobrovolníci z SOU Vizovice – a to všechno za obchůdkové ceny.
Můžete nás potkat i na různých jarmarcích a trzích. Letos jsme uspořádali již 3. ročník
Dobročinného bazaru ve spolupráci s Univerzitou T. Bati ve Zlíně, či benefiční módní
přehlídku s dražbou Fashion Show Dotek.
Pro naši činnost je velmi důležitá pomoc dobrovolníků-ať už přímo v obchůdku (třídění
zboží, výpomoc na prodejních akcích, atd.), nebo např. výrobou benefičních předmětů.
Díky pomoci dobrovolníků se nám například podařilo vyrobit dušičkové věnce, které
jsme prodávali u kostela ve Vizovicích a výtěžek použili na nákup invalidního vozíčku pro
naše klienty v péči Dotek.o.p.s.
Ve dnech, kdy píši tento článek, máme za sebou již jednu z adventních akcí – Středeční
přástky s Dotekem. Tato se koná vždy v adventní středu. Chtěli bychom zde
připomenout zvyky a obyčeje našich babiček a prožít klidné a pohodové odpoledne
v uspěchaném předvánočním čase. Můžete si vyrobit ozdobičku z korálků, nebo
vyzkoušet práci na kolovrátku.
Navštívit Přástky a podpořit nás můžete ještě ve středu 18.12.2013 od 14 do 18 hod. za
starou školou ve Vizovicích (v bývalé Berušce)
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nás podporují a pomáhají nám plnit
naše poslání – získávat peníze na činnost zařízení Dotek, kde se staráme o to, aby se
senioři a nemocní lidé v naší péči dočkali odborné a především laskavé péče.
Dovolte mi, prosím, popřát Vám, našim milým zákazníkům hlavně pevné zdraví, štěstí,
životní optimismus a chuť podporovat správnou věc – Dobročinný obchůdek a poradnu
Dotek.
DĚKUJEME Jarmila Zatloukalová

Přeji dobrý den všem fotbalovým příznivcům.
Skončila nám podzimní část sezony, a tak můžeme hodnotit,
jak se našim týmům na podzim dařilo. Začal bych žáky, kteří
co se týká výsledků a umístění v tabulce jsou nejúspěšnějším týmem Bratřejova.
Přezimují na čtvrtém místě se ztrátou dvou bodů na první Fryšták. Tabulka je nesmírně
vyrovnaná, sedmý tým tabulky ztrácí na prvního pouze čtyři body. Většina zápasů byla
vyrovnaná a rozhodovaly maličkosti. Našim cílem na jaře bude usilovat o vítězství
v okresním přeboru. Myslím, že se sešla perfektní parta kluků, kteří hrají jako jeden tým
a drží spolu. I z tohoto důvodu pojedeme na konci ledna na zimní soustředění, kde by
měla proběhnout fyzická příprava na jarní část sezony.
Bratřejovské Áčko skončilo po podzimu na 12. místě. Začátek sezony nám moc nevyšel,
trenér dlouho hledal optimální složení sestavy a přišel na něj až v závěru podzimní části.
Petra Chromčáka posunul až do útoku a byl to evidentně dobrý krok. S Radkem Barglem
si rozumí, Bratřejov začal hrát útočněji. Snad budeme mít na jaře více radosti z výher.
Hlavním cílem bude udržet se v okresním přeboru.
Tým béčka je v tabulce na předposledním místě se ziskem čtyř bodů. Bodů mohlo být
samozřejmě víc, ale většinou nás o ně připravila mizerná fyzická kondice a malý počet
náhradníků, což zapříčinilo, že jsme nezvládali konce zápasů. Kluci by si měli uvědomit,
že bez tréninku se prostě nedá hrát ani nejnižší soutěž. Snad to na jaro bude lepší.
Dovolte mi, abych poděkoval všem fanouškům, kteří nás na podzim i přes nepříliš dobré
výsledky podporovali a to nejen doma, ale i na venkovních utkáních. Přeji Vám šťastné a
veselé prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku.
Richard Zicha, Jednatel TJ Sokol Bratřejov
TJ Sokol Bratřejov

Příjemné prožití
vánočních svátků,
hodně štěstí,
zdraví, lásky a
pohody
přejí děti, žáci a
zaměstnanci ZŠ a
MŠ Bratřejov

Obec Bratřejov.

S V O Z O V Ý K A L E N D Á Ř 2014.

Svoz bude probíhat v
následujících kalendářních
dnech :
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obal (žlutá)
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Komunální
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Únor

17.2.
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14.4.

28.4.
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17.4. , 24.4.

Květen

12.5.
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9.6.
Pondělí

6.1.

Sklo
Zvony 1,1
m3

1.5., 8.5., 15.5.
22.5. , 29.5.

23.6.
pondělí

5.6. , 12.6. ,
19.6. , 26.6.
čtvrtek

