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V pořadí již dvacáté šesté ve volebním období a první
zasedání v tomto kalendářním roce se uskutečnilo 30.
ledna 2013. Zastupitelstvo obce na tomto zasedání vzalo na
vědomí informaci pana Ing. Jiřího Kováře, paní Ing. Emílie
Klinkovské a starosty obce, týkající se užívání pozemků na
zemědělské farmě a účelové komunikaci na Chrámečné,
schválilo přijetí dotace ze SFŽP na spolufinancování zateplení
budov kulturního domu, obecního úřadu a školy, schválilo podání
žádosti o dotaci na spolufinancování změny vytápění budovy
školy, schválilo zveřejnění záměru prodeje části obecního
pozemku, schválilo odkoupení části pozemku od pana Pavla
Výchopně, vzalo na vědomí pracovní rozpočet obce na rok 2013, vzalo na vědomí
vyhodnocení odebraných vzorků odpadních vod, schválilo úkoly k zajištění obecního
plesu, neschválilo prodej nekódovaných akcií České spořitelny a.s., vzalo na vědomí
ukončení práce kronikářky obce.
Další a to dvacáté sedmé zasedání se konalo 27. února 2013 a zastupitelstvo obce na
něm odložilo řešení návrhu na spolupráci a správu odběrných míst energií na říjnové
zasedání, vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru, schválilo rozpočet obce
Bratřejov jako schodkový, vzalo na vědomí záznam o výběru dodavatele na ústřední
topení ve škole, schválilo zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku, schválilo
prodej části obecního pozemku, odložilo rozhodnutí o uzavření pojištění právní ochrany,
schválilo podání žádosti na Úřad práce Zlín a vytvoření dvou pracovních míst na VPP,
vzalo na vědomí informaci starosty obce týkající se úředních dnů sociální pracovnice,
schválilo zveřejnění výzvy k obsazení místa kronikáře obce, schválilo koupi pozemku
od paní Lýdie Čižmářové, schválil zveřejnění záměru směny a prodeje části obecního
pozemku.
V pořadí již dvacáté osmé zasedání zastupitelstva se konalo 27.3.2013 a zastupitelstvo
na něm schválilo podpis smlouvy o pojištění právní ochrany územní samosprávy,
schválilo zveřejnění záměru pronájmu obecního pozemku, schválilo směnu a prodej
části obecního pozemku, schválilo prodej obecního pozemku, schválilo přijetí datace
z rozpočtu Zlínského kraje, schválilo dodavatele na rekonstrukci vyrozumívacího a
varovacího systému, vzalo na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v roce 2012,
schválilo žádost o převodu finančních prostředků do rezervního fondu školy, vzalo na
vědomí inventury za rok 2012, vzalo na vědomí informaci starosty obce týkající se
budování ústředního topení ve škole, vzalo na vědomí informaci starosty obce týkající
se zateplování obecních budov a schválilo mandátní smlouvy na VZ.
Antonín Tomšů, starosta obce
Z jednání zastupitelstva

Pokračování z historie kostela

Obsazení místa prvního faráře

Prvním farářem bratřejovské farnosti se stal Antonín Sopúch, rodák z Valašského
Meziříčí a to ve čtvrtek 23. února 1899. První neděle farních služeb Božích byla druhá
postní a po mši svaté byla na faře instalační hostina, jíž se zúčastnili všichni kněží dále
starosta pan T. Sklenář, pan J. Drápal, pan Fr. Daněk a několik členů z přízně faráře. I
děkan Jan Bartoš byl přítomen jsa již nemocen. Přece mu dal P. Bůh dočkati, že spatřil
dílo své dokončeno.
Velmi dojemnými byly první slavnosti ve farnosti a v kostele o Božím Vzkříšení a
Velkonoci. Návštěva chrámu Páně v neděli i všední dny byla dosti hojná. Školní
vyučování sv. náboženství místo jedné hodiny zavedeno v každé třídě týdně 2 hodiny.
V neděli třetí po Velkonoci, právě 23. dubna v Pozděchovskou pouť odpoledne o 4.
hodině posvěcen byl místoděkanem Janem Vychodilem hřbitov.
V měsíci máji zavedena májová pobožnost ze začátkem až k samému večeru
účastenství bývá dosti hojné. Dne 13. června 1899 byla první kanonická visitace, ve
svátek sv. Antonína Paduánského a právě toho dne dokonal ve Vizovicích o 8. hodině
ranní svou pouť pozemskou vdp. děkan Jan Bartoš. Bůh mu hojně odplať. Na jeho
pohřbu zúčastnili se snad všeci farníci. Bratřejovská černá paramenta, právě nová, byla
ponejprv upotřebována na pohřbu vdp. Jana Bartoše. V bratřejovském chrámu Páně
sloužen o za něho slavné requiem.
Karla Tomšů

je jednou ročně pořádaná akce, která má umožnit široké veřejnosti
nezávazné setkání s křesťanstvím. V rámci této akce jsou
zpřístupněny kostely různých křesťanských církví, ve kterých jsou
pro zvídavé návštěvníky připraveny prohlídky či doprovodné programy a každý má
možnost nahlédnout do míst, kam se při bohoslužbách není možno podívat.
Noc kostelů

Letos si připomínáme významnou událost pro celý náš
národ… většina z nás si ze školních lavic pamatuje
letopočet 863 - příchod Cyrila a Metoděje na Moravu bratří ze Soluně, kteří jsou známi jako Apoštolové
Slovanů nebo také Slovanští věrozvěstové. V rámci své
misie na Velké Moravě vytvořili písmo hlaholici - základ
pro slovanské písemnictví.
Právě díky tomuto výročí bude mimořádně i kostel sv.
Cyrila a Metoděje v Bratřejově otevřen v pátek 24. května 2013 pro „Noc kostelů“.
Můžete se těšit na komentovanou prohlídku, hudební program, výstup k varhanám či
nástěnku plnou fotografií. V době od 19 do 22h budete mít možnost prožít něco
neobvyklého, získat nevšední zážitky z prostředí nočního chrámu - kostela, který nám
zanechali naši předkové. Přijďte za Bohem, historií nebo jen zážitkem… Všichni jste
zváni.
Marie Poláchová

Tanečky

Každý čtvrtek se v tělocvičně na kulturním domě schází skupinka malých
děvčat z bratřejovské školy. To, co je velmi baví, je tancování – jakýkoliv
pohyb v doprovodu hudby. Od začátku školního roku se za pomoci Lucie
Poláchové a Adély Výchopňové naučily už pět tanečků. Nejprve
je potřeba najít líbivou hudbu, která by děvčata bavila, k ní pak
vymyslet jednoduchou choreografii, kterou by si snadno
zapamatovaly. Na začátku setkání se trochu rozcvičí a po
jednotlivých krocích opakují a přidávají další části.
Holky jsou moc šikovné, a proto jim bylo nabídnuto vystoupení
na dětském karnevalu v sále kulturního domu. Moc se těšily a
ještě více trénovaly. Na karnevalu bylo jejich vystoupení
příjemným zpestřením programu pro obecenstvo v maskách a
milým překvapením pro rodiče, kteří se na ně přišli podívat.
Lucie Poláchová

Nejstarší občan obce Bratřejov

Ve čtvrtek 28. února 2013 jsme se v
evangelickém kostele v Pozděchově naposledy

rozloučili s nejstarší občankou naší obce paní .Terezií Dubčákovou.
Bydlela v domě č.p. 105. Zemřela náhle v požehnaném věku 99 let.
Odešel člověk skromný, usměvavý, pokorný, přátelský a upřimný.
Ač se nám to možná nezdá, populace v naší obci stárne. Máme v obci
34 občanů, kteří v tomto roce mohou oslavit 80 a více let, 9, kteří se
mohou dožít 90-ti a více let. Nejstarší občankou naší obce je nyní paní
Anežka Baroňová z č.p. 71, která oslavila v únoru letošního roku 91
narozeniny.
Antonín Tomšů, starosta obce

Úřední den sociální pracovnice v Bratřejově
Informace pro občany obce
Každý z nás se někdy může ocitnout v situaci, kdy se mu z různých důvodů nedaří řešit
svůj problém vlastními silami, protože postrádá určité znalosti, schopnosti, možnosti
nebo sociální kontakty. Sociální problémy není radno podceňovat a odkládat jejich
řešení, protože to může mít za následek jejich prohlubování, případně poškození
mezilidských vztahů, zhoršení zdraví nebo i ztrátu bydlení.
Pomoc v takových případech nabízí sociální pracovník, což je odborník – profesionál,
který svou aktivitu zaměřuje na pomoc jednotlivcům, skupinám (případně i komunitám)
s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost fungování v přirozeném prostředí.

Co může sociální pracovník nabídnout?
- pomoc při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb i při výběru vhodné
služby (např. zprostředkuje kontakt s pečovatelskou službou, azylovými domy, domovy
pro seniory, odlehčovacími službami apod.),
- radu, na který dávkový systém sociální ochrany se obrátit (např. důchodové
zabezpečení, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory, dávky pro
osoby se zdravotním postižením apod.),
- pomůže při vyřizování osobních dokladů,
- pomůže při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé typy dávek,
- nabídne pomoc při překonávání problémů s hledáním či udržením zaměstnání (např.
pomoc při sestavení životopisu, výběru vhodného zaměstnání, hledání a
zprostředkování kontaktu s vhodnou agenturou práce apod.),
- pomoc při zvládání praktických dovedností (tj. s hospodařením s finančními prostředky,
s obsluhou a využitím karty sociálních systémů apod.),
- může pomoci při řešení finančních problémů (např. doprovodem a podporou při jednání
s věřiteli, sjednáváním splátkových kalendářů, pomocí při zajištění kontaktu s exekutory),
- poskytuje kontakty a zprostředkovává jednání se specializovanými poradnami (např.
s poradnou při finanční tísni, s poradnou pro rodinu a mezilidské vztahy, s poradnou pro
zdravotně postižené apod.),
- pomáhá řešit problémy související se ztrátou nebo rizikem ztráty bydlení,
- poskytuje poradenství pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody,
- poskytuje pomoc a podporu osobám pečujícím o jiné osoby, zdravotně postiženým
osobám či osobám s různými stupni omezení ve způsobilosti k právním úkonům a těm,
kteří o takové osoby pečují, rodinám s dětmi, seniorům, osobám bez přístřeší a těm,
kteří žijí rizikovým způsobem života, obětem násilí, domácího násilí, trestné činnosti,
imigrantům atd.
Při řešení sociální situace klienta sociální pracovník spolupracuje s celou řadou
organizací a zařízení (např. s úřadem práce, orgánem sociálně právní ochrany dětí,
poskytovateli sociálních služeb, zdravotnickými zařízeními, školami a školskými
zařízeními, poradnami, zařízeními volnočasového charakteru apod.).
Sociální pracovnice Městského úřadu ve Vizovicích p. Marie Šlahařová, DiS. zahajuje
své úřední dny pro občany Bratřejova (a okolí) v úterý 5. března 2013, v době od
13.00 hod. do 15.00 hod. v prostorách Obecního úřadu v Bratřejově. Úřední dny,
dle zájmu občanů, budou pokračovat každé první úterý v příslušném měsíci ve
stejnou dobu.
.Kontakty: tel. 777 471 156, e-mail: marie.slaharova@vizovice.eu
:

Činnost členů MS byla zaměřena na práce spojené
s vybudováním chaty na střelnici na Chrámečném.
Dodělávaly se vnitřní obklady, podlaha, vodoinstalace a
terénní úpravy. Myslivci rovněž v jarních měsících zalesňovali rubiska, a to jak
jehličnany, tak i listnatou sadbou.
Myslivecké sdružení

V měsíci červnu jsme uspořádali závod družstev a v srpnu již tradiční závod jednotlivců
ve střelbě na loveckém kole. Tyto střelby jsou veřejností hojně navštěvovány. Nemalou
zásluhu na oblibě těchto akcí, má určitě zvěřinový guláš od mistra Sochory a rovněž
pečený divočák.
Další akcí v červnu, což je měsíc myslivosti a ochrany přírody, byla zorganizována
beseda se žáky ZŠ a MŠ Bratřejov. Děti přivítal JuDr.Tomša a zároveň je seznámil se
základy historie myslivosti. O zoologii zvěře hovořil p. Kovář- hospodář. Kynologii probral
p. ing. Šafránek a zbraně a střelivo měl na starosti p. Černobila.
Jako další kulturní akcí, pořádáme myslivecký ples, který je rovněž u veřejnosti a to
nejenom u domácí velmi oblíben, o čemž svědčí účast na této akci.
Samozřejmou povinností každého člena je chov a lov zvěře.
Tato zima, i když nebyla nikterak krutá vůči zvěři, byla náročná pro střídání tepla a
mrazů. V tomto počasí vznikne střín (krusta) a spárkatá zvěř má problém při chůzi, kdy si
zraňuje paspárky. Proto je odkázaná na krmení v krmelcích, od kterých se vzdaluje jen
do nejbližší krytiny. Za jednu sezónu krmení v době strádání vykrmíme 120 q jadrného
krmiva a to se skládá z ovsa, pšenice, kukuřice, dále 40 q řepy cukrovky a sena dle
potřeby. Po absolvování všech těchto starostí přichází samozřejmě „sklizeň“. Což
v překladu znamená lov, kdy se v prvé řadě loví zvěř slabá, zjevně nemocná anebo
špatně geneticky založená, nežádoucí k chovu.
Rok 2012 byl mimořádně úspěšný v lovu černé zvěře. Bylo sloveno 51 ks, což se
doposud nikdy neslovilo. Dále byli uloveni 4 srnci, 4 srny, 4 srnčata, 1 muflon, muflonka
a muflonče.
Ze zvěře vysoké byla slovena jedna laň a jeden kolouch. Dále bylo sloveno 20 lišek a 22
kun skalních.
Za MS Jaroslav Kovář – hospodář

S příchodem jara se ve sportovních dobrovolných
hasičích taky začíná něco probouzet, a to chuť
znovu závodit, trénovat, potkat se s mnoha přáteli,
které jsme pomalu půl roku neviděli a určitě také chuť porazit ten tým, který se nám třeba
nepodařilo porazit v sezóně 2012.
Sbor dobrovolných hasičů

Ve všech třech domácích týmech se nic zásadního přes zimu nestalo a nezměnilo, proto
i v letošním roce, v hasičské sezóně 2013, bude reprezentovat obec Bratřejov a svoje
schopnosti, které se snažíme zdokonalovat v tréninku,
- tým Mužů A ve složení: stroj – Petr Žák, spoj savic – Ondra Šafránek, koš – David
Schreiber, béčka – Petr Polách, rozdělovač – Dušan Kopečný, levý proud – Michal
Straka, pravý proud – Jarek Straka,
- tým Mužů B ve stejném složení postů jako u týmu A: Pavel Straka, Jan Straka (Martin
Tomšů), Marek Lattenberg, Stanislav Straka, Tomáš Hromada, Kalenda Jiří, Kalenda
Jan ml.,

- tým Žen: Adéla Vychopňová (Adéla Viktoříková), Sabina Surovíková, Hana Hnilicová,
Simona Petrů, Zuzana Štachová, Lucie Poláchová, Nikola Surovíková.
Hlavní prioritou pro všechny týmy bude v roce 2013 samozřejmě 100% účast v seriálu
Zlínské ligy požárního sportu (ZLPS), která letos zahrnuje 12 závodů a soutěž
v Bratřejově je opět jednou z nich. I když v minulém roce bylo soutěží (ZLPS) 14 a letos
je jenom 12, tak to není moc dobrá informace pro Vás rodiče, rodinné příslušníky,
partnery a partnerky členů, kteří soutěží v jednom z našich týmů ani pro nás týmy
samotné. Jedním z těch horších důvodů pro nás je, že budeme muset zabrat v ZLPS
hned od začátku z důvodu celkového umístění v seriálu. A Vy, výše jmenovaní rodiče aj.
stále čekáte na odpověď: ,,Proč by to pro nás mělo být špatné ??“. „Je to pro nás přece
lepší,“ řenete si, „děti budeme mívat často doma, nebudou pořád někde na závodech
celé soboty a neděle a někdy jedou i v sobotu večer. Aspoň budeme moci jezdit na
rodinné výlety a jiné rodinné akce.“ Ale ve skutečnosti je to tak, že když máme míň
závodů ZLPS, tím stihneme víc závodů v blízkém i ne moc blízkém okolí. Teď každému
rodiči, který čte tento článek určitě trochu zmrzl úsměv a naopak každému hasiči, který
jezdí po závodech a baví ho to, jsem úsměv zase trochu vyčaroval. A tak se teď každý
rodič naštve a řekne svému dítěti: ,,Žádné závody.“
Znám to nejen já, ale všichni co po závodech jezdíte, že rodiče nejsou moc šťastní, když
jsme celý den nebo dokonce celý víkend pryč, a když přijedeme domů si trochu
odpočinout, abychom byli plní energie na další den a ještě jsme plní emocí ze
současného dne nebo závodu a chceme se o to podělit s rodiči, ať to dopadlo jak to
dopadlo, je od každého rodiče otázka, když přijdeme domů stejná: ,,Jak jste dopadli
???“, my řekneme: „ Blbě, nakonec 5.místo.“, ale…. v polovině věty nás rodiče přeruší a
řeknou: ,,Má to cenu, abyste někde jezdili ???“ Rodiče neví, že pro nás je i to 5. místo
krásné, protože tam byla spousta dobrých týmů a my jsme se snažili, co to jde. Jsme
plní zážitků a emocí, o které se chceme podělit, ale při takové otázce od rodičů: ,,Má to
cenu, aby….“ nás chuť si o tom povídat úplně přejde. Tímto bych chtěl říct, že i pěkné
odpoledne či den se dá strávit na hasičských závodech s celou rodinou. Spousta závodů
je v blízkém okolí, každý z nás, kdo jezdí po závodech ví, kam pojedeme příští víkend, a
já jsem teda moc rodičů od našich hasičů na závodech neviděl. Každý rodič si řekne:
,,Půjdu na závody do Bratřejova, mám to blízko, podívám se na ně a oni budou
spokojeni.“ Ale není to tak. Na domácí soutěži jsou obrovské starosti s chystáním všeho
možného, aby soutěž klapala tak, jak má, a potom vyčerpaní a nervózní nastupujeme na
start a jelikož jsme doma, tak nás každý zná, nechceme to zkazit a bum, vybouchne
někdo z nás a je nám to líto, proč zrovna doma, když tady jsou naši a já jsem se jim chtěl
předvést, jak to umím. Každý z nás ví, jaké to je, když se o radost z dobrého umístění či
dokonce vítězství můžeme podělit s celým týmem, ale byli bychom rádi, kdyby nás ti
rodiče i viděli, že se nám to povedlo. Každý závod není posvícení, tak buďte trpěliví,
podporujte a doprovázejte nás na závodech a pochopíte, jaké máme radosti a starosti
v hasičském sportu. Samozřejmě doma se musí taky pomáhat. Tímto způsobem Vám
chci oznámit místa nejbližších závodů, kterých bychom se chtěli zúčastnit. Více závodů
přineseme v dalším Občasníku.
4.5.2013 – 13:00 Okrsková soutěž v Lutonině – velmi atraktivní soutěž, kde uvidíte i
štafety týmů
5.5. 2013 – 13:00 Vlkoš – okres Hodonín – již po 4. se budeme účastnit této super
soutěže
26.5.2013 – 13:00 Racková – 1. závod seriálu ZLPS
2.6.2013 – 9:00 Velké Karlovice

2.6.2013 – 13:00 Šarovy – 2. závod seriálu ZLPS
7.6.2013 – 21:00 Leskovec – noční soutěž
9.6.2013 – 12:30 Valašská Polanka
15.6.2013 – 20:00 Zádveřice – noční soutěž
16.6.2013 – 13:00 Pozděchov
16.6.2013 – 13:00 Sazovice – 3.závod seriálu ZLPS
22.6.2013 – 20:00 Loučka – noční soutěž
29.6.2013 – 21:00 Vysoké Pole – noční soutěž
30.6.2013 – 13:00 Tečovice – 4. závod seriálu ZLPS
A na závěr bych Vás chtěl za SDH Bratřejov všechny pozvat na: VELIKONOČNÍ
VESELICI, která se koná v neděli 31. března v sále KD. Začátek akce je v 20:00 hod..
Můžete se těšit na bohatou tombolu, občerstvení, k tanci nám zahraje již tradiční skupina
Labyrint a také bude překvapení večera a to hned 2x. Tak přijďte podpořit hasiče a také
se dobře pobavit, jak jistě víte, stojí to každý rok za to.
S pozdravem starosta SDH Bratřejov - David Schreiber

Diakonie Vsetín

vyhlašuje 4. ročník pěvecké soutěže: SeniorSTAR

Máte v obci/městě talentované seniory? Dejte o nich vědět – vyšlete je do pěvecké
soutěže SeniorSTAR! Proslaví sebe a zviditelní vaši obec/město.
Proč tuto soutěž organizujeme?
Chceme na veřejnosti prezentovat, že i v pokročilejším věku je možno podávat
pozoruhodné pěvecké výkony.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

soutěž je určena seniorům nad 60 let
výkon soutěžícího bude hodnotit odborná komise; v jejím čele letos zasedne
známá cimbalistka Zuzana Lapčíková, která v průběhu soutěže rovněž
zazpívá
všichni soutěžící budou oceněni, vítěz získá hodnotný dárkový koš a finanční
odměnu 2.000 Kč
každá obec/město může vyslat pouze jednoho zástupce
zdarma zašleme plakáty a pozvánky na soutěž do vaší obce/města
při velkém zájmu zpěváků z vaší obce/města můžete zorganizovat vlastní
předkolo soutěže, při kterém vyberete toho nejlepšího (rádi s organizací
poradíme)
soutěžící má možnost vybrat si libovolnou lidovou píseň
zajistíme kvalitní cimbálovou muziku, která bude soutěžící doprovázet při
soutěžním odpoledni
společenský oděv soutěžícího doporučen, kroj vítán
vaši fanoušci podpoří soutěžícího a rozhodnou o Ceně diváků

▸ TERMÍN SOUTĚŽE: čtvrtek 25. 4. 2013, od 15 hodin v Domě kultury Vsetín
V případě, že se do soutěže přihlásí více než 12 obcí/měst, proběhne dopolední
předkolo soutěže. Informovali bychom o něm ihned po termínu uzavření přihlášek do
soutěže.
▸ TERMÍN ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY: 2. 4. 2013
Na adresu: Diakonie ČCE – středisko Vsetín, Strmá 34/2, Vsetín, 755 01 nebo
telefonicky na číslech: 571 420 617, 734 766 350 či e-mailem na adresu:
vodakova.vsetin@diakonie.cz
▸ UVEĎTE: jméno obce/města / jméno soutěžícího / název písně
Spolu s přihláškou zašlete 5 fotografií v elektronické podobě vaší obce/města (využijeme
pro prezentaci vašeho zástupce při soutěži) – v dobrém rozlišení min. velikost 1,5 MB
▸ Kontaktní osoba: Marta
vodakova.vsetin@diakonie.cz

Vodáková

-

734

776

350,

571

420

617;

Jak to na soutěži vypadá?
Zde je reportáž z roku 2012, který natočila TV Beskyd:
http://www.tvbeskyd.cz/cz/10-tv-beskyd/1-vsetin.html?idv=2361
▸ Diakonie Českobratrské církve Evangelické – středisko Vsetín - je nestátní,
nezisková organizace, která poskytuje rozsáhlou sociální pomoc seniorům a sociálně
vyloučeným na Vsetínsku. Zaměstnává 60 stálých zaměstnanců.
Podrobné informace na www.diakonievsetin.cz

Bohoslužby ŘKF Bratřejov

. VELIKONOCE 2013.

28.3. – Zelený čtvrtek - 18:00 hod.
29.3. – Velký pátek – 18:00 hod
30.3. – Bílá sobota – 19:00 hod.
31.3. – Boží hod velikonoční – 10:30 hod.
1.4. – Pondělí velikonoční – 10:30 hod.

Bohoslužby o Velikonocích ČCE Pozděchov
29.3.2013 – Velký pátek – bohoslužby s Večeří Páně v 17,30 na faře
31.3.2013 – Velikonoční neděle – bohoslužby s VP v 8,45 v kostele
1.4.2013 - Velikonoční pondělí – bohoslužby v 8,45 na faře – káže farář Voda

Informace OÚ

•
•

Připomínáme občanům, že se v tomto roce platí poplatek z nájmu hrobového
místa. Poplatek je dle Pohřebního řádu 30,-Kč/m2/ rok a platí se na dobu 15 let.
Dále připomínáme občanům, že do konce měsíce dubna se platí poplatky za
svoz odpadků a ze psů.

•

V sobotu 5.1.2013 proběhl v klubovně kulturního domu 5. ročník koštu slivovice.
Bylo dodáno 16 vzorků slivovice a 5 vzorků jabkovice. Prvních pět nejlepších
vzorků se účastní okrskového koštu dne 6.dubna 15,00 hod. v Uble. Budou se
hodnotit vzorky z obcí Jasenná, Lutonina, Ublo a Bratřejov. Za naši obec se
účastní vzorek pana Daniela Gerži, Jaroslava Machovského, Filipa Čecha,
Ladislava Hromady a Michala Kráčaly. Na tento košt jste všichni srdečně zváni.

•

V sobotu 11.5.2013 v 19,00 hod. se uskuteční v sále kulturního domu divadelní
představení DON QUIJOTE DE LA ANCHA v podání Divadla klauniky Brno. Je
to nejhranější autorská komedie současnosti. Toto představení prodlužuje život.
Srdečně zve kulturní komise OÚ.

•

Obec obdržela dotaci na rekonstrukci obecního rozhlasu. Tato se bude
provádět po výběru dodavatele v prvním pololetí tohoto roku. Oprava bude stát
cca 300 000,- Kč.

•

Od 13.3.2013 probíhá v budově školy výstavba nového plynového ústředního
vytápění. Nahradí již zastaralé a pomalu nefunkční vytápění akumulačními
kamny, které je velmi drahé a vybudované v sedmdesátých letech minulého
století. Chtěl bych poděkovat všem pedagogům, žákům, vedoucí stravování i
paní školnici za pochopení a vstřícnost, kterou projevili při této akci. Budování
topení ve škole za plného provozu vyžaduje opravdu hodně pochopení a
tolerance.

•

Zastupitelstvo obce Bratřejov na svém zasedání dne 27.2.2013 schválilo
zveřejnění výzvy k obsazení místa nového kronikáře naší obce. Dosavadní
kronikář, paní Karla Tomšů se vzdala této práce k 31.12.2012.
Prosím vás, kdo máte zájem o tuto práci pro obec, abyste se dostavili do
Kanceláře úřadu, kde projednáme podrobnosti týkající se vedení obecní
kroniky. Ještě bych chtěl říci, že tato práce je finančně odměněna.
Děkuji.
Antonín Tomšů, starosta obce

Vážení spoluobčané. Dovolte mi, abych Vám všem popřál
požehnané svátky jara plné milosti a lásky. Aby naděje nového
života přebývala v každém z vás po celý občanský rok.
Antonín Tomšů, starosta

