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V pořadí již dvacáté deváté zasedání se uskutečnilo
24.4.2013 a zastupitelstvo na tomto zasedání
schválilo pronájem pozemku p.č. 1083/1, vzalo na vědomí
zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012, vzalo
na vědomí informaci starosty týkající se svozu komunálního
odpadu, vzalo na vědomí informaci starosty obce týkající se
kulturních akcí pořádaných OÚ, vzalo na vědomí informaci
starosty obce týkající se zateplování obecních budov,
schválilo výběrovou komisi pro veřejnou zakázku ne zateplení
obecních budov, vzalo na vědomí změnu práv
ní formy MAS VaS z občanského sdružení na obecně
prospěšnou společnost.

Z jednání zastupitelstva

1150. výročí
příchodu
věrozvěstů

Další a to třicáté zasedání bylo 29.5.2013 a zastupitelstvo
vzalo na vědomí způsob projednávání zprávy o uplatnění
územního plánu obce Bratřejov, schválilo zpracování
Vyjádření k posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů na
životní prostředí R49, schválilo účetní závěrku za rok 2012 a celoroční hospodaření
obce, schválilo proúčtování hospodářského výsledku obce ve výši 1 243 721,87,- Kč
do zisku, vzalo na vědomí záznam o výběru dodavatele na Výkon technického dozoru,
Výkon autorského dozoru-Zateplení obecních budov, vzalo na vědomí informaci
starosty obce týkající se výběru nejvhodnější nabídky na Zateplení obecních budov,
schválilo smlouvu o poskytnutí podpory mezi obcí Bratřejov a Zlínským krajem na
ústřední topení ve škole, vzalo na vědomí informaci starosty obce a účetní obce týkající
se platební nekázně nájemce hospody na hřišti a schválilo splátkový kalendář,
projednalo nákup laviček a odpadkových košů a rozhodnutí odložilo na zasedání
26.června, vzalo na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Vizovicko za rok 2012, vzalo
na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí Syrákov za rok 2012, schválilo smlouvu o
poskytnutí příspěvku na kompostéry mezi obcí Bratřejov a MAS a VaS k rodinným
domům.
Třicáté první zasedání svolal starosta obce na 12.6.2013, zastupitelstvo schválilo na
základě rozhodnutí výběrové komise smlouvy o dílo s vítěznou firmou H+M a.s. ZlínŠtípa na akci Zateplení obecních budov, schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení práva věcnému břemenu mezi obcí Bratřejov a firmou E.ON Distribuce a.s.
Třicáté druhé zasedání zastupitelstva proběhlo 26.6.2013, zastupitelstvo schválilo
nákup 5 ks laviček a 10 ks odpadkový košů, projednalo Výzvu k vyjádření - Porušení
ustanovení smlouvy, projednalo žádost o zrušení poplatku za svoz odpadů a tuto

žádost neschválilo, vzalo na vědomí Protokol o kontrole plnění povinnosti odvodu na
OSSZ, schválilo Vyjádření k Posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní
prostředí R 49, vzalo na vědomí informaci starosty obce týkající se dokončení staveb
ústředního vytápění ve škole a rekonstrukci rozhlasu, schválilo realizaci ozvučení sálu
v budově kulturního domu.
Antonín Tomšů, starosta obce

Z historie

Jak již bylo zmíněno prvním farářem bratřejovským se stal Antonín
Sopůch, rodák z Valašského Meziříčí. Této služby se ujal ve čtvrtek 23.

února 1899.
V Bratřejově působil 33 let a čtyři měsíce – zemřel 13. července 1932. Osiřelou farnost
spravoval Augustin Horák, farář v Pozděchově, jako exkurendo administrátor.
Nástupcem zemřelého Antonína Sopůcha
jmenován pak Alois Srostlík, farář
v Třebovicích ve Slezsku. Narodil se 6. února 1879 v Čechách pod Kosířem na Hané,
gymnazium vystudoval v Přerově a po theologických studiích byl na kněze vysvěcen 5.7.
1904.
Nový farář přijel do Bratřejova na sv. Mikuláše, v den uplakaný, protože skoro ustavičně
drobně pršelo. Nákladní auto, které vezlo nábytek, uvázlo u Domoviny v blátě, avšak
farníci nedbajíce nepohody, uvítali nového duchovního správce slavně s hudbou,
družičkami a proslovem u slavobrány při Domovině. Instalován byl nový duchovní
správce dne 14. prosince 1932 při mši svaté.
Začátkem prosince 1936 odstěhoval se do Ludslavic u Holešova dosavadní farář
bratřejovský vdp.rada a místoděkan P. Alois Srostlík, jenž v Bratřejově blahodárně
působil 4 léta. Záduch jímž trpěl, znemožnil mu další pobyt v kopcovitém terénu farnosti
bratřejovské, k níž patří velký počet pasek. Kromě toho měl ještě přidělenu správu
farnosti pozděchovské.
Uprázdněnou faru v Bratřejově administroval z Pozděchova, tam se toho času zdržující
dp. P. Jan Uřičář, kaplan ve výslužbě, který po odchodu P. Augustina Horáka,
dobrovolně administroval též faru Pozděchov.
Novým farářem se pak stal P. Karel Kolář, jehož instalace proběhla dne 25. května 1937,
o kterém si přečtete v dalším čísle Obecního zpravodaje.
Karla Tomšů

Ráda bych se s Vámi podělila o zážitky z atmosféry
„Noci kostelů“, která proběhla v pátek 24.května
2013 i u nás v Bratřejově. Už v 19 hodin, kdy se rozezněly zvony oznamující začátek, byl
kostel zaplněn více než 50ti návštěvníky, kteří usedli do lavic, aby se zaposlouchali do
tklivých tónů houslí Veroniky Tomšů a Terezy Adamuškové. Mladé houslistky měly u
posluchačů velký úspěch, zahrály každá samostatně a přidaly i společné houslové „duo“.
Ohlédnutí za Nocí kostelů

Program byl připraven v půlhodinových intervalech střídajících hudbu s mluveným
slovem. Po vystoupení houslistek se ujal slova varhaník Pavel Sochora, aby všem
přítomným přiblížil střípky z historie kostela, které načerpal ve starých kronikách
bratřejovské farnosti. Velmi zajímavě a poutavě vyprávěl o zakladateli kostela P. Janu
Bartošovi, jehož zásluhou u nás vznikla tak velkolepá a nádherná stavba. Zmínil se o
průběhu výstavby, o řemeslnících a firmách podílejících se na výzdobě interiéru

sochami, obrazy Cyrila a Metoděje, vitrážemi oken, dotkl se i historie varhan a zvonů.
Vyprávěl také o kněžích, kteří v Bratřejově působili i o rekonstrukcích malby, fasády a
věže kostela. Pavlův výklad byl snad prvním uceleným souhrnem celé historie kostela,
který kdy bylo možno si poslechnout.
Chrámový sbor pak zazpíval výběr ze svého repertoáru oblíbených písní a půlhodinové
vystoupení zakončil anglickou skladbou O Happy Day - známou z filmu Sestra v akci II.,
která roztleskala všechny přítomné.
Na druhý výklad o historii kostela se lavice zaplnily nově příchozími návštěvníky, kteří se
v průběhu večera přišli podívat a pak dále pokračovali „okružní jízdou“ po okolních
otevřených kostelích. Příchozí byli velice ukáznění, tiše naslouchali, nikdo nevyrušoval
hlasitou mluvou či pobíháním po kostele, všichni se velmi slušně a naprosto vzorně
chovali. Varhaník svoji promluvu o kostele zopakoval a plynule navázal na podrobný
popis a prohlídku varhan spolu s ukázkou hry a varhanním preludiem.
Na nástěnkách, které si mohli příchozí v průběhu večera prohlédnout, byly připraveny
dobové dokumenty a fotografie – velmi zajímavé materiály mapující historii kostela, které
byly zapůjčeny od místních občanů.
Během poslední půlhodiny se kostel zahalil do tmy – světla zhasla, zůstal nasvícen jen
oltář, na několika místech se rozžaly svíčky. Zvenku byly halogenem osvětleny vitráže
předních oken a věž kostela. Touto příjemnou atmosférou byla Noc kostelů ve 22 hodin
ukončena.
Celkem se přišlo podívat 140 návštěvníků, kteří odcházeli obohaceni o nevšední zážitek
z našeho kostela. Je to úctyhodný počet na tak malou obec, proto díky všem, kteří se
nechali oslovit a svou účastí podpořili NOC KOSTELŮ.
Marie Poláchová

Obecní rozhlas
Poskytnutí dotace
Z rozpočtu Zlínského kraje na podporu výstavby informačního, varovacího a
vyrozumívacího systému
Zastupitelstvo obce Bratřejov se na svém zasedání dne 26.8.2012, usnesením č.
203/3/21/12 rozhodlo o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na
rekonstrukci obecního rozhlasu, napojeného na vyrozumívací a varovací systém
Zlínského kraje a jednotný systém varování ČR.
Na akci bylo nutné zpracovat projektovou dokumentaci, VZ na dodavatele stavby a
Žádost obce o poskytnutí dotace.
Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0062/Z03/13 rozhodlo o poskytnutí
dotace ve výši 210 000,-Kč, což činí 70% předpokládaných nákladů.
Stavba byla dokončena a předána 31.5.2013.
provedena při předání díla.
Musíme konstatovat, že dotace z rozpočtu
pomohla a jsme za ni vděčni.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla

Zlínského kraje na tuto akci nám velmi
Antonín Tomšů, starosta obce

Vytápění a modernizace školy
Poskytnutí podpory
Škola Bratřejov – ústřední vytápění a modernizace zdravotních instalací
Podprogram na podporu obnovy venkova
Zlínský kraj

Zastupitelstvo obce Bratřejov se na svém zasedání dne 19.12.2012, usnesením č.
248/5/25/12 rozhodlo vybudovat v budově Základní školy a Mateřské školy Bratřejov,
plynové ústřední vytápění a zmodernizovat zdravotechniku.
Na akci bylo nutné zpracovat projektovou dokumentaci, stavební povolení, VZ na
dodavatele stavby a Žádost o poskytnutí podpory pro Dotační titul 1 vyhlášený Zlínským
krajem.
Začátkem února 2013 bylo vydáno stavební povolení a následně byl požádán Zlínský
kraj o podporu.
Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 21.4.2013 usnesením č. 0085/Z05/13 rozhodlo o
poskytnutí podpory ve výši 329 000,-Kč, což činí 49,89% předpokládaných
nákladů.
Stavba byla dokončena a předána 29.4.2013. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
byla podána 30.5.2013. Závěrečná kontrolní prohlídka sloužící k vydání Kolaudačního
souhlasu byla provedena 18.6.2013.
Jsme velmi vděční za pomoc ze strany Zlínského kraje a přesvědčeni, že tento
dotační titul je pro malé obce velmi výhodný.

Pro naše zařízení Dotek, o.p.s. je velmi
důležité sledovat nové směry péče o klienty.
V nynější době zavádíme do praxe Böhmův
biografický koncept. Velkou výhodou pro nás je, když se můžeme učit od zkušenějších
kolegů v jiných zemích. Proto jsme nedávno navštívili jedno takové zařízení v Rakousku.
Domov pro seniory Wilhelmsburg

Jen pár kroků od rušného centra města, chráněný před pouličním hlukem, se nachází
Domov pro seniory Wilhelmsburg. Postaven byl v roce 1998 podle nejnovějších
standardů v oblasti péče. Budova nabízí útulnou a domáckou atmosféru. Zařízení pojme
108 obyvatel ve 36 jednolůžkových a 36 dvoulůžkových pokojích. Klientelu tvoří senioři v
různých stupních závislosti a také lidé v různých stádiích demence a Alzheimerovy
choroby.
V domově pro seniory Wilhelmsburg pracují již 2 roky s Böhmovým psychobiografickým
konceptem. Tento koncept klade důraz na individuální přizpůsobení péče jednotlivým
klientům podle jejich životní historie. Na základě znalosti biografie klienta je možné
přizpůsobit mu prostředí i přístup personálu. V praxi to znamená například v plné míře
využívání terapie prostředím. Jako příklad uvedu klientku, která byla v aktivních létech
pošťačkou. Jelikož dnes již kvůli nemoci netrefí do svého pokoje, personál využil této
informace a na dveře jí připevnil poštovní schránku. Nyní již klientka bez problémů svůj
pokoj najde. Jiným příkladem je senior s Alzheimerovou chorobou, který se pravidelně
budil v noci ve 2 hodiny a rušil ostatní klienty. Z jeho biografie personál zjistil, že býval
pekařem a do práce ve 2 hodiny pravidelně vstával. Klientovi tedy po probuzení přinesli
trochu těsta a on spokojeně a tiše až do rána toto těsto rukama zpracovával.
Podle biografických informací lze zařídit celé vybavení pokoje a také, jak jsme to viděli
například v Domově pro seniory Wilhelmsburg, utvořit dobové koutky na chodbách, na
nástěnkách názorně za pomoci fotografií představit jednotlivé pracovníky, na viditelných
místech umístit datum, čas, svátky a informace o dnešní činnosti atd. Klienti se v
takovém důvěrně známém domáckém prostředí cítí velmi bezpečně a jsou o poznání
aktivnější.
Domov pro seniory Wilhelmsburg pracuje i s
dalšími aktivizačními technikami, jako je například
canisterapie,
arteterapie,
ergoterapie,
reminiscenční terapie a další. Dochází tam i velké
množství dobrovolníků, kteří se klientům věnují
individuálně. Součástí zařízení je i zahrada s
jezírkem, kde najdou využití i klienti, kteří rádi
zahradničí. Do péče o klienty jsou zapojena i
domácí zvířata, například kočky nebo králíci. Ti
pomáhají klientům při aktivizaci, protože s nimi
mohou navázat úzký vztah a také péče o ně je pro ně výzva.
Na naší návštěvě Domova pro seniory
Wilhelmsburg jsme se přesvědčili, že
námi nastoupená cesta při zavádění
Böhmova konceptu je správná a
můžeme být hrdí na to, že jsme již kus
práce zdárně odvedli. Zároveň jsme si z
návštěvy odnesli spoustu nových
inspirací a námětů a také nové nadšení

a energii pro pokračování ve zkvalitňování naší péče. Chcete-li nám pomoci, rádi
přivítáme dárce dobového vybavení. Jelikož ale naše skladovací prostory jsou omezené,
kontaktujte nás prosím nejdříve na email socialni.dotek@seznam.cz nebo
aktivizace.dotek@seznam.cz.
Děkujeme.
Přeji příjemný letní den.

TJ sokol Bratřejov

Fotbalová sezona nám skončila a nová už nám zase klepe na
dveře. Minulá sezona byla poměrně úspěšná. Jak muži A, tak
žáčci dále setrvají v okresním přeboru a to byly cíle celé sezony. Muži A skončili na 12.
nesestupovém místě a další účast v okresním přeboru si zajistili již dvě kola před
koncem soutěže. Žáci skončili na 9. místě z 12-ti týmů. Minulá sezona byla premiérová
pro tým
muži B. Občas sice byly problémy s tím, aby se poskládala alespoň základní
jedenáctka, ke konci soutěže se však sestava ustálila a šlo to poznat i na výkonech. Tým
skončil na předposledním místě. Fotbalové zastupitelstvo se dohodlo, že by byla škoda
nepokračovat a tak se i v nadcházející sezoně můžete těšit na zápasy B-týmu. Po
sezoně se také uskutečnil 1. mezinárodní turnaj žáků pod záštitou hejtmana zlínského
kraje Stanislava Mišáka. Turnaj vyhrálo mužstvo ze Slovenska FK Beluša, na druhém
místě skončili žáci domácího Bratřejova, na třetím místě skončili žáci z Újezda a na
čtvrtém místě žáci z Lužné. Děkujeme sponzorům: Zlínskému kraji a OVV ČSSD Zlín.
Zakončená celé sezony jak pro hráče, tak pro fanoušky se uskuteční ve čtvrtek 4.7. od
19:00 v Hospodě na hřišti. Všichni fanoušci fotbalu jsou srdečně zváni.
Dále bych Vás chtěl za celý TJ sokol Bratřejov pozvat na již tradiční utkání Svobodní –
Ženatí, které se uskuteční 6. 7. od 16:00 hodin a následnou večerní zábavu s kapelou
Cindy Rock. Na grilu budou připraveny steaky, klobásky a také spousta dobrého pití.
Všem lidem, kteří pomáhali okolo fotbalu, a fanouškům bych chtěl za všechny hráče
poděkovat.
Michal Černý
Výsledky týmů v sezoně 2012/2013
Muži A
Zápasy Výhry
Remízy Prohry
Skóre

Body

1. Sehradice A
2. Veselá A
3. Ludkovice
4. Tlumačov
5. Nevšová A
6. Vysoké Pole
7. Dolní Lhota
8. Kašava A
9. Lípa
10. Újezd
11. Bylnice
12. Bratřejov A
13. Napajedla B
14. Kostelec

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

62
55
51
43
42
39
37
36
34
33
31
29
19
7

Nejlepší střelec:

Gerža Petr 10 branek -

20
16
16
13
11
12
11
11
10
9
10
8
6
1

2
7
3
4
9
3
4
3
4
6
1
5
1
4

4
3
7
9
6
11
11
12
12
11
15
13
19
21

65:26
53:23
61:38
49:35
68:42
69:67
65:54
48:65
49:60
54:49
57:66
40:57
50:77
13:82

Chromčák Petr 10 branek

1. Jasenná
2. Trnava
3. Veselá B
4. Lutonina
5. Lužkovice B
6. Neubuz
7. Hvozdná B
8. Zádveřice
9. Vizovice B
10. Bratřejov B
11. Kašava B

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

17
15
13
8
9
8
7
6
5
4
4

Muži B
3
2
2
5
1
4
1
1
3
3
3

0
3
5
7
10
8
12
13
12
13
13

74:13
89:26
70:33
38:41
43:48
52:63
39:72
32:61
39:48
34:77
22:50

54
47
41
29
28
28
22
19
18
15
15

Žáci
1
1
2
3
1
2
2
5
1
2
5
3

2
6
6
6
9
9
11
10
14
15
14
16

97:10
83:36
80:42
90:39
82:46
57:51
48:57
52:64
42:89
32:146
30:71
24:66

58
46
44
42
37
35
29
26
22
17
14
12

Nejlepší střelec: Bargl Radek 8 branek

1. Kašava
2. Napajedla
3. Veselá
4. Újezd
5. Fryšták
6. SK Vizovice
7. Bylnice
8. Mladcová
9. Bratřejov
10. Tečovice
11. Spytihněv
12. Pozlovice

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

19
15
14
13
12
11
9
7
7
5
3
3

Střelci : 23 Tomšů Jan, 6 Jančík Martin, 5 Beněk Martin, 3 Bargl Tomáš,
3 Viktořík Marek, 1 Hnilicová Anna, 1 Žák Daniel

