Vydává Obecní úřad Bratřejov
MK ČR E 18059

Ročník VI. vydání XXVII.

Zdarma

září 2013

V pořadí třicáté třetí zasedání zastupitelstva proběhlo
28.8.2013 a zastupitelstvo na svém zasedání
projednalo písemné vyjádření Ing. Pavlíny Křižanovské týkající
se porušení smlouvy o nájmu, schválilo zveřejnění záměru
prodeje části obecního pozemku, schválilo dodatek č. 1
smlouvy č. O/0029/2010/DOP o dopravní obslužnosti,
schválilo rozpočtové opatření č. 1/2013, vzalo na vědomí
zprávu o uplatňování Územního plánu Bratřejov v uplynulém
období 6/2009-3/2013, vzalo na vědomí informaci starosty
obce týkající se odvodnění MK u domu č.p. 40, vzalo na
vědomí Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na ústřední
vytápění v budově školy, vzalo na vědomí informaci starosty
obce týkající se svozu domovního odpadu, vzalo na vědomí
informaci starosty týkající se zateplování obecních budov, schválilo spolupráci s firmou
REVENGE a.s. a umístění kontejneru na ošacení, boty a hračky, schválilo změnu
dodavatele plynu z RWE na E-ON
Zasedání zastupitelstva již třicáté čtvrté se konalo 25.9.2013 a schválilo prodej části
obecního pozemku u domu č.p. 48, neschválilo zveřejnění záměru prodeje obecního
pozemku, vzalo na vědomí informaci starosty týkající se svozu domovního odpadu,
schválilo dohodu o úhradě poměrné části neinvestičních nákladů na žáky dojíždějící do
Vizovic, vzalo na vědomí informaci starosty obce týkající se zateplení obecních budov a
schvaluje zřízení kontokorentního účtu u ČS a.s., vzalo na vědomí informaci starosty
obce týkající se setkání důchodců 19.10.2013, vzalo na vědomí informaci starosty obce
týkající se setkání rodáků 18.10.2014, vzalo na vědomí informaci starosty obce týkající
se třetí výstavy umu řemesel 1.12.2013, vzalo na vědomí informaci starosty obce
týkající se vánočního koncertu 22.12.2013, schválilo zrušení usnesení rady obce o
umístění a sponzorování provozu mrazáku MS na KD.
Antonín Tomšů, starosta obce
Zasedání zastupitelstva

2. září jsme zahájili nový školní rok
2013/2014 a tentokrát v novém kabátě.
Krásně barevná fasáda školy není jedinou úpravou, která v naší škole proběhla.
V měsíci březnu začala výměna stávajících akumulačních kamen za radiátory. Byla také
vybudována nová plynová kotelna. I když tato akce probíhala za úplného provozu,
všichni jsme to bez úhony přežili. Další úpravy začaly společně s prázdninami –
zateplení půdy, výměna oken a nová fasáda. Věřím, že v tak „hezké škole“ se bude líbit
nejen prvňáčkům, kterých jsme v tomto roce přivítali 8, ale i ostatním žákům a
Začínáme v „nové“ ZŠ a MŠ Bratřejov

zaměstnancům školy. Z rodičovské dovolené se už v květnu vrátila Mgr. Ivana
Šimáková, která nastoupila jako učitelka do I. třídy, kde učí 1. a 2. ročník a zároveň
vyučuje anglický jazyk ve 3., 4. a 5. ročníku.
V tomto školním roce budou dětem opět bezplatně nabídnuty tyto kroužky – angličtina
pro nejmenší, přírodovědný kroužek, počítačový kroužek, flétna a pěvecký kroužek. Na
základě dlouholeté spolupráce se Zvonkem z Vizovic budou mít děti možnost
navštěvovat také kroužek keramiky přímo na naší škole.
Také v mateřské škole máme nové děti. Po sdělení paní kuchařky jsou velmi dobrými
jedlíky. Všem dětem, žákům i zaměstnancům bych chtěla popřát hodně úspěchů v jejich
práci.
Mgr. Jindřiška Králová, ředitelka školy

Sběr nebezpečných odpadů z domácností.
Tak jako každý rok, tak i letos, již po druhé, jaro a podzim,
proběhne sběr nebezpečného odpadu. Akce se uskuteční v sobotu 12.10.2013 Fa. PDE
u hlavní silnice v 11,15-11,45 hod.
U Obecního úřadu v 12,45-13,15 hod. Mimo uvedené hodiny již nebude možno odpady
odevzdávat. V této době a na stanovených místech může každý občan zdarma
odevzdat následující druhy odpadů:
Olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie,
zářivky, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců
a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a
rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, opotřebované pneumatiky,
hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia,
ledničky, domácí elektrospotřebiče.
Jelikož tyto sběry v naší obci jsou organizovány každoročně, není důvod, aby některé
z uvedených odpadů skončily v popelnici, velkoobjemovém kontejnéru, kamnech, nebo
dokonce ve volné přírodě.
Neodkládejte prosím nebezpečné odpady na místo sběru dopředu, ale odevzdejte
je v uvedený čas do sběrných vozů.
Děkujeme za pochopení.
Informace OÚ

Setkání důchodců: V sobotu 19.10.2013 v 15,00 hod. se uskuteční v sále kulturního
domu Setkání důchodců.
Program setkání: - Přivítání starostou obce
- Operka „Červená Karkulka“v podání dětí ZŠ Bratřejov
- Vystoupení taneční skupiny Calypso z Valašské Polanky
- Občerstvení
- Dechová hudba Veselá pětka.
I přes osobní pozvání Vás ještě jednou zve Kulturní komise.
Volby do Parlamentu České republiky: Ve dnech 25. a 26.10.2013 se uskuteční volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V naší obci máme jeden volební
okrsek. Volební místnost bude v klubovně kulturního domu. V první den voleb, tj.
25.10.2013 bude volební místnost otevřena od 14,00 hod. do 22,00 hod. a druhý den, tj.
26.10.2013 pak od 8,00 hod. do 14,00 hod. Hlasovací lístky budou voličům dodány
nejpozději 24.10.2013. V případě nějakého nedopatření s dodáním lístků sdělujeme, že
si je můžete vyzvednout i přímo ve volební místnosti.
Hodová zábava: TJ Sokol Bratřejov zve všechny občany a příznivce fotbalu na hodovou

zábavu, která se koná 26.10.2013 v sále kulturního domu.
Ořez stromoví: E-ON Česká republika s.r.o., upozorňuje vlastníky či uživatele pozemků
na dodržování povinností vyplývajících z §46 odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb. a žádá je o
odstranění nebo ořez stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý
provoz elektrického distribučního zařízení. Práce při kterých by mohla být ohrožena
bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze
se souhlasem E.ON ČR za dozoru osoby jí ustanovené. Odstranění a okleštění dřevin
proveďte do 15. listopadu tohoto roku. Bližší informace na tel. 840111333
Telefonní automat: Na budově OÚ u hlavního vchodu, byl po stavebních úpravách
umístěn nový telefonní automat. Tento není přizpůsoben na mince, ale na telefonní
kartu. Pokud tento automat využíváte, musíte si na poště zakoupit kartu v hodnotě 180,Kč. Jakmile ji vyčerpáte, zakoupíte novou. Tísňová volání lze provést bez karty.
Kronikář: V červnovém vydání Obecního občasníku byla zveřejněna informace týkající
se obsazení místa kronikáře naší obce. Zatím se nikdo nepřihlásil. Ještě jednou vás
prosím, kdo máte zájem o tuto práci pro obec, která je finančně odměněna, zastavte se
v kanceláři OÚ a dojednáme podrobnosti. Děkuji.
Sbírka použitého ošacení: Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s OÚ
Bratřejov vyhlašuje sbírku: letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské),
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látky (min. 1m2), domácí potřeby - nádobí
bílé i černé, skleničky-vše nepoškozené, vatové a péřové přikrývky, polštáře a deky,
obuv – veškerou nepoškozenou, hračky-nepoškozené a kompletní, peří, péřové
přikrývky a polštáře. Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače a jinou
elektroniku, matrace a koberce, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký
textil.
Sbírka se uskuteční v týdnu od: 4.11.2013 do 8.11.2013, v čase od 7,00 hod. do 15,30
hod. ve středu do 17,00 hod. Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic, dávejte do
hospodářského stavení ve dvoře pod budovou kulturního domu. Děkujeme.
Výstava řemesel: Kulturní komise pořádá „Třetí výstavu umu a řemesel“ s možností
prodeje. Výstava se uskuteční první adventní neděli, tj. 1.12.2013 od 10,00 hod. do
18,00 hod. v sále kulturního domu. Výstavní a zároveň prodejní místo není zpoplatněno.
Prosíme občany, kteří něco vyrábí či malují, mají možnost své nadání prezentovat a
zároveň i výrobky prodat. I když se blíží advent a Vánoce, můžete vystavovat cokoliv.
Bližší informace na telefonu 725121092, 577458226.
Zároveň zveme všechny občany k návštěvě jmenované výstavy. Jistě budete mile
překvapeni jaké máme v obci šikovné, zručné a příjemné spoluobčany.
Mikulášská besídka: Jako každý rok tak i letos proběhne v sále kulturního domu dne
6.12.2013 v 17,00 hod. Mikulášská besídka. Akci organizuje kulturní komise společně
s učitelkami i dětmi mateřské školy a členy fotbalového oddílu. Zveme všechny děti i
jejich rodiče na již tradiční akci.
Vánoční koncert: I 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. Další
účinkující budou uvedeni na plakátu v dostatečném předstihu před konáním koncertu.
Zveme všechny občany.
Antonín Tomšů, starosta obce

V tomto roce bylo již v ČR diagnostikováno
několik psů. Například na Severní Moravě byl
pozitivní nález psa, který přišel do styku
s divočáky. Po provedené pitvě zvířete byl virus potvrzen molekulárně genetickými
metodami. Tato choroba je celosvětově rozšířené virové onemocnění prasat, ale i
dalších zvířat. V ČR byl ozdravovací program na Aujezskyho chorobu ukončen v roce
1987 a od roku 2004 má ČR statut země prosté Aujezskyho choroby u domácích prasat.
Tato virová infekce postihuje nervový aparát a respirační trakt, má vysokou mortalitu.
Léčba této choroby není možná a končí u zvířat vždy úhynem. Vakcinace v současné
době neexistuje. Člověk není k infekci vnímavý, takže i pozření této zvěřiny
nepředstavuje absolutně žádné riziko.
V červenci 2011 vydala Státní veterinární správa nařízení k sledování této choroby u
prasete divokého. V současné době představují pozitivní divočáci riziko především pro
psy. Státní veterinární správa a soukromí veterináři nákazovou situaci sledují a jsou
v kontaktu s myslivci, kynology a zemědělci, kteří o rizicích informují.
Z těchto důvodů doporučuji všem chovatelům psů, aby zamezili volnému pohybu psů po
honitbě.
Za MS Hospodář
Myslivecké sdružení Bratřejov

Dotek, o.p.s. Vizovice Vás
v rámci Týdne sociálních
služeb ČR srdečně zve na
Den otevřených dveří, který proběhne 9. října 2013 od 10:00 do 17:00 hodin.
Dotek, o.p.s. sídlí v centru Vizovic v Domě s pečovatelskou službou.
Kromě prohlídky, prostor a vybavení Doteku můžete získat
informace týkající se činnosti naší Organizace. Jedná se o
poskytování odlehčovacích služeb, pečovatelských služeb,
domácí zdravotní péče a půjčování kompenzačních
pomůcek pro imobilní
osoby.
Odlehčovací služby jsou
krátkodobé
pobytové
služby, jejichž cílem je
poskytnout osobě, která
pečuje o svého blízkého v
domácím prostředí nezbytný odpočinek.
V rámci Dne otevřených dveří můžete navštívit také
Dobročinný obchůdek a poradnu Dotek sídlící na Tržnici
ve Vizovicích(vedle Domu s pečovatelskou službou).
Nákupem v Dobročinném obchůdku podporujete činnost Dotek, o.p.s. Informace o
organizaci získáte také na www.pecovatelstvi-dotek.cz a www.dobrocinny-obchudek.cz .
Podpořit činnost Dotek, o.p.s. můžete zasláním DMS ve tvaru DMS DOTEK na číslo
87 777 (cena DMS je 30,- Kč).
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Den otevřených dveří v Dotek, o.p.s.

Dobrovolníci pomáhají s výrobou dušičkových věnců
Dobročinný obchůdek funguje ve Vizovicích na Tržnici od ledna 2012. Od této doby jste
nám darovali spoustu hezkých věcí, jejichž prodejem jsme získali a dále získáváme
finanční prostředky. Tyto jsou použity na provoz Dotek o.p.s., která se v mikroregionu

Vizovicko-Slušovicko zabývá poskytováním sociálních služeb seniorům - především
pečovatelskou službou a odlehčovací péčí.
Rádi bychom Vás tímto informovali, že jsme ve spolupráci s dobrovolníky a sponzory
vyrobili dušičkové věnce, které budeme prodávat v neděli 20.10. a 27.10 2013 před a po
mši svaté v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích. Nákupem těchto věnečků, které jistě
hezky vyzdobí hroby Vašich blízkých, pomůžete financovat nákup kompenzačních
pomůcek pro seniory v Dotek o.p.s.
Ještě jednou bych ráda poděkovala, jak dobrovolníkům, tak i všem, kteří Dobročinný
obchůdek ve Vizovicích podporují darováním věcí i nákupem v obchůdku.
Pomalu nám začínají zimní dny a chladné noci a to
pro sportovní týmy SDH Bratřejov znamená jediné
loučení se sezónou 2013, která byla v rámci možností úspěšná. Dlouhou zimní přípravu
a nervózní čekání na měsíc květen, kdy se zase rozjede nová sezóna 2014, ale o tom až
v příštím vydání. Letošní rok nám přinesl mnoho radostí, ale i mnoho starostí. Jak
s přípravami akcí pořádaných SDH Bratřejov, kterými jsou Velikonoční Veselice,
Pohárová Soutěž ZLPS (Zlínské Ligy Požárního Sportu) v Bratřejově, pořádání
hasičského Dětského Dnu a nemalá starost byla také doprava na závody 12 soutěžících,
když odečtu 9 míst v hasičské dodávce, kterých jsme se letos zúčastnili a ještě
zúčastníme.
Abych se vrátil o několik
Levý
Pravý Výsledný
Muži nad 35 Okres
Pořadí
měsíců zpět, tak bych
proud proud čas
chtěl poděkovat všem
Louky
ZL
18,33 19,42 19,42
1.
sponzorům, kteří nám
věnovali nějakou tu
Levý
Pravý
Výsledný
cenu do tomboly na
Dorostenky Okres
Pořadí
proud
proud
čas
Velikonoční veselici,
Malenovice ZL
21,26
20,01
21,26
1.
která byla opět letos
Valašské
bohatá, všem lidem
VS
23,60
24,50
24,50
2.
Příkazy
kteří se podíleli na
Hřivinův
chystání, chodu a
Újezd
hlavně
úklidu
Kańovice
ZL
37,44
36,08
37,44
3.
v brzkých
ranních
Machová
ZL
1:13,98 1:13,41 1:13,98
4.
hodinách,
nebo
možná
už
dopoledních
Levý
Pravý Výsledný
Dorostenci:
Okres
Pořadí
hodinách,
který
proud proud čas
nebývá
oblíbenou
Sazovice
ZL
16,55 17,76 17,76
1.
částí této akce. A
v poslední
řadě
Hřivinův Újezd
ohledně
veselice
- Kaňovice
ZL
16,61 17,83 17,83
2.
bych chtěl poděkovat
Rymice
KM
17,91 17,72 17,91
3.
všem lidem, kteří nás
Ublo
ZL
36,73 37,13 37,13
4.
navštívili a to i přes
Lukov
ZL
N
N
N
velkou
nepřízeň
počasí, která se v ten den udělala, jak jistě vzpomínáte. Tímto nám pomůžete objet
spostu závodů, zajistíme opravu sportovní mašiny, nákup a opravu hadic, které nevydrží
nápor tolika závodů a tréninků. Těšíme se na Vaši účast v roce 2014.
Sbor dobrovolných hasičů

Další akcí, kterou letos
pořádal SDH Bratřejov
byl Dětský den na
hřišti. I když jde jen o
Mladcová
ZL
16,96 16,97 16,97
1.
dopoledne plné her,
Ludslavice
KM
17,72 17,67 17,72
2.
ukázky
techniky
a
Vésky A
UH
17,86 17,12 17,86
3.
zásahu
HZS
Zlín.
Vrbětice
ZL
17,56 17,91 17,91
4.
Myslím, že i letos byla
akce velmi povedená,
Velký Ořechov B ZL
17,98 17,51 17,98
5.
dětem se velmi líbila a
Vésky B
UH
18,00 17,88 18,00
6.
taky
tady
patří
Salaš
ZL
18,35 18,01 18,35
7.
poděkování
hasičům
Mistřice
UH
17,95 18,46 18,46
8.
HZS Zlínského Kraje,
kteří nám vyšli vstříc a
Bratřejov B
ZL
17,88 18,57 18,57
9.
přijeli
nám
ukázat
Lidečko
VS
18,32 18,58 18,58
10.
techniku,
zásahové
Vysoké Pole
ZL
18,65 18,16 18,65
11.
auto
potřebné
Nedašov
ZL
18,73 18,75 18,75
12.
k záchraně
lidských
Rymice
KM
18,65 18,85 18,85
13.
životů a hmotných věcí.
Držková
ZL
18,87 18,90 18,90
14.
Poděkování
Zahnašovice
KM
18,94 18,59 18,94
15.
samozřejmě patří i
našim dobrovolným hasičům a
dobrovolníkům, kteří se podíleli
na přípravě této akce.
Poslední velkou akcí, letos opět
vydařenou, jak počasím, tak
účastí, byl 18.ročník Pohárové
soutěže ZLPS v Bratřejově
konaný dne 11.8 2013 na
fotbalovém
hřišti.
Letošní
soutěže se zúčastnilo celkem
56 týmů, z toho 34 týmů mužů,
14 týmů žen, 5 týmů dorostů, 4
týmy dorostenek a 1 tým mužů
nad 35 let. Na fotbalovém hřišti
bylo letos připraveno mnoho
pochutin, pití, ale také soutěží
nejen pro závodníky . Opět se
musím opakovat,ale chtěl bych
poděkovat všem zúčastněným
osobám, týmům a samozřejmě
lidem, bez kterých by tato
soutěž,
ohodnocená
jako
nejlepší soutěž ZLPS, nešla udělat. Ohledně výsledků zde vložím u mužů jenom prvních
15 týmů, ať pošetříme trochu i naše lesy.
Časy jsou uvedené ve vteřinách a setinách. Čas se spustí výstřelem ze startovací
pistole a měření ukončí sestřik obou terčů. Muži soutěží na vzdálenost 90 metrů od
vodní nádrže k terčům a zbytek na vzdálenost 70 metrů, taktéž od vodní nádrže
k terčům.
Kategorie muži

Okres

Levý
proud

Pravý
proud

Výsledný
Pořadí
čas

Posledních
pár
vět
o
sportovních
týmech
SDH
Bratřejov, letos už jsme uzavřeli
ligu, kterou jezdíme a tou je
ZLPS s výsledky: Tým mužů A
se umístil na celkovém 8. místě,
tým mužů B se umístil na
celkovém 14.místě z 30 týmů.
Tým žen letos potvrdil, že se
s nimi
musí
počítat
do
celkového hodnocení, ale v této
něžné kategorii se umístily na
neoblíbeném a přitom super 4.
místě z celkových 15 týmů.
Velký úspěch zaznamenaly
týmy SDH Bratřejov tím, že
získaly Putovní pohár ,, FAIR
PLAY´´ Zlínské Ligy Požárního
sportu, za pravidelnou účast
všech 3 týmů na závodech
ZLPS,
slušné
chování,
vystupování a reprezentaci
ZLPS v ostatních okresech,
krajích a také na soutěžích ve
Slovenské republice. Všechny
poháry
můžete
vidět
v Pohostinství Bratřejov.
Podrobné informace o dění
v SDH, výsledcích a týmech
Vám napíšu v příštím vydání Obecního občasníku, který by měl vyjít v posledním měsíci
tohoto roku a tím je prosinec.
Závěrem bych Vás chtěl pozvat na pár
posledních závodů, kterých se letos ještě
zúčastníme a to jsou :
KDY - CO - KDE - KDO
5.10.2013 9:00 - October Cup - Opava –
Velké Hoštice – Muži A
19.10.2013 10:00 – Pohár Republiky Hodonín – Vacenovice – Muži A
26.10.2013 9:30 – Memoriál V.I.Lenina –
Svitavy – Široký Důl – Muži A, Ženy
xx.12.2013 10:00 – Mikulášská – Vrbětice – Muži, Ženy
Závody, kterých se ještě zúčastníme jsou vrcholem sezóny nejen nás, ale celé České a
Slovenské republiky. Týmy na tyto soutěže jsou zvány pořadatelem. Na závodech
October Cup a Memoriál V.I.Lenina nás můžete sledovat přímým přenosem na hasičské
internetové televizi www.firetv.cz.
S pozdravem David Schreiber, Starosta SDH

V letních měsících letošního roku proběhla velká
investiční akce, zateplování obecních budov. Práce
prováděla firma H+M Zlín a.s. Hlavním záměrem
akce byla výměna všech oken, venkovních dveří,
zateplení stropů a opláštění venkovních fasád na
budově školy, kulturního domu a Obecního
úřadu. Tento hlavní záměr doprovázelo mnoho
dalších prací souvisejících a neodkladných, aby
celkový výsledek byl uspokojivý.
Zateplení obecních budov

Na budově školy byla například kompletně
vyměněna podlaha v herně školky, odstraněno
část obložení v jídelně a provedeny nové sanační
omítky v obou místnostech. Nad všemi vchody
byly umístěny přístřešky, schody do obou vchodů
byly obloženy a dvě třetiny budovy byly venkovně
odizolovány proti vlhkosti, odvodněny včetně
dešťových svodů a výkopy vyplněny drobným
kamenivem (hráškem) z důvodu
větrání
základů a nepronikání vlhkosti do zdiva budovy.

Na budově kulturního domu musely
být mimo hlavní práce například
opraveny omítky na venkovních
římsách, byly vyměněny všechny
okapové žlaby a svody včetně
výměny sifonů, vyměněny všechny
mříže na větracích otvorech,
opraveny zídky a schodiště u
budovy
a
natřeno
zábradlí.
Z důvodu
zateplení
části
pohostinství
bylo vyměněno
kompletní osvětlení.

Budova OÚ nutně potřebovala odvodnění části
zdiva, kde do sklepních prostor pronikala voda
z již
nepoužívaného
tepelného
kanálu
vedoucího z budovy kulturního domu do
budovy OÚ a dále do budovy prodejny
Jednota. Odkopání zeminy, zrušení tepeláku,
zaizolování a odvodnění základů včetně
dešťových
svodů,
zasypání
drobným
kamenivem se okamžitě projevilo ve sklepě
budovy, kde je již po mnoha letech sucho.
Rovněž byly na budově vyměněny dešťové
žlaby a svody, opraveno hlavní schodiště a
zabudován nový anglický dvorek v zadní části
budovy.
Na všech budovách jsou nová venkovní
osvětlení vchodů a schodišť. Zateplení, včetně
dalších nutných prací je uhrazeno z rozpočtu,
vlastních obecních prostředků, které se nám
podařilo během sedmi let nastřádat. Dotace
z MŽP Zelená úsporám, které máme obdržet
zatím nedorazily. Přiznání a smlouva o
poskytnutí dotace zatím cestuje po Státním
fondu životního prostředí a Ministerstvu
životního prostředí kde je připravena
k podpisu.
Chtěl bych se omluvit všem, kterým zateplování obecních budov zapříčinilo nějaké
nesnáze či problémy. Zároveň bych chtěl poděkovat zaměstnancům školy, nájemníkům
na kulturním domě, zaměstnancům obce, brigádníkům, uklizečkám za pomoc a
pochopení. Bylo to na všechny dosti náročné. Samozřejmě, že uznání a poděkování
patří taktéž firmě, která stavební práce prováděla.
Antonín Tomšů, starosta obce

PODĚKOVÁNÍ
Během léta proběhlo zateplování a výměna oken na budovách školy, kulturního domu a
obecního úřadu v naší obci Chtěla bych touto cestou poděkovat zastupitelstvu obce, ale
hlavně panu starostovi, na kterém ležela největší tíha tak náročné akce, za zdařilé dílo!
Naše obec "zkrásněla" a jsem hrdá na to, že v době kdy se jen na všechno nadává a vše
kritizuje, my můžeme chválit a děkovat!
spokojený občan Bratřejova

