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Předposlední zasedání zastupitelstva obce, v pořadí
čtyřicáté šesté, se konalo 27.8.2014
a
zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek veřejnoprávní kontroly Úřadu práce Zlín, vzalo
na vědomí výsledek veřejnoprávní kontroly čerpání podpory ze Zlínského kraje, vzalo
na vědomí zápis kontrolního výboru, schválilo vyplacení podpory z fondu rozvoje
bydlení, schválilo plán inventur na rok 2014, schválilo pořízení a financování územní
studie „Budování páteřní cyklostezky Zádveřice-Bratřejov, neschválilo žádost o
doplacení dlužné částky na činnost MAS VaS, schválilo smlouvu o zřízení věcného
břemene, projednalo dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy, neschválilo smlouvu o
dílo mezi obcí Bratřejov
a Sběratelstvím Valašská Polanka, schválilo výkon obecně
prospěšných prací, projednalo žádost o opravu místní komunikace, vzalo na vědomí
odnětí pozemku z lesního půdního fondu, schválilo nákup publikací Farnost Bratřejov,
vzalo na vědomí informaci týkající se přípravy výstavby dětského hřiště na
Chrámečném, schválilo vymalování šaten na fotbalovém hřišti, projednalo výrobu
plastických samolepek, vzalo na vědomí informaci týkající se přívalového lijáku a
následné povodně 31.7.2014, vzalo na vědomí informaci týkající se
i-Ratingového
hodnocení naší obce.
Poslední zasedání zastupitelstva obce dne 24.9.2014 bylo v tomto volebním období
čtyřicáté sedmé. Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis finančního výboru, schválilo
Rozpočtové opatření č.3/2014, neschválilo návrh dohody o změně veřejnoprávní
smlouvy s městem Vizovice, odložilo uzavření dohody se SDH, projednalo žádost o
opravu plotu a opravu neschválilo, schválilo opravy povodňových škod, schválilo
vypracování stavebního projektu na opravu budova hasičské zbrojnice.
Antonín Tomšů, starosta obce
Zasedání zastupitelstva

Komunální volby v roce 2010
se konaly 15. a 16. října 2010.
Registrováno bylo v obci 5
kandidátních listin. Velká změna proti minulým létům byla ta, že se místo 15 členů
zastupitelstva volilo jenom 9 členů a tím se zrušila rada obce. Na ustavujícím zasedání
zastupitelstva, které se konalo 12.11.2010, byl tajnou volbou zvolen starostou obce pan
Antonín Tomšů a zástupce starosty pan Ing. Jan Kalenda. Byl zřízen výbor finanční,
kontrolní a kulturní komise. Zastupitelstvo se scházelo pravidelně každý měsíc,
rozhodování bylo pružnější a zastupitelé byli více zapojeni do vedení obce.
Malé ohlédnutí za volebním obdobím 2010-2014

Zastupitelstvo obce Bratřejov vstoupilo do volebního období schválením Programu
obnovy vesnice a následného dokumentu Strategický plán rozvoje obce Bratřejov.
Dokumenty byly vypracovány a schváleny na období let 2011-2014. Tento plán je
významným dokumentem, který formuluje cíle rozvoje obce a cesty k jejich dosažení.
Vytváří širší koncepční rámec vývoje obce, na kterém se podílejí zastupitelé i občané
obce a svým dlouhodobým zaměřením by měl zachovat kontinuitu rozvoje obce bez
ohledu na to, jaké bude politické složení ve vedení obce. Strategický plán obce byl
v průběhu volebního období celkem pětkrát aktualizován.
K 31.12. 2010 byl kladný výsledek hospodaření ve výši 1 614 781,-Kč.
K 30.8.2014 byl kladný výsledek hospodaření ve výš 2 573 240,-Kč.
Chtěl bych se jen stručně zmínit o nejdůležitějších akcích v jednotlivých letech.
Rok 2011
•

•
•
•

Dětské hřiště za budovou obecního úřadu bylo vybudováno v těsném
sousedství multifunkčního hřiště a opraveného kluziště. Současně s hřištěm byl
postaven altánek pro případ nepříznivého počasí a přístupové chodníky. Hřiště
má pět prvků a je hojně navštěvováno.
Opravené kluziště za budovou kulturního domu se rovněž nachází v těsné
blízkosti multifunkčního hřiště. Byl opraven povrch a přiveden vodovod k zimní
tvorbě ledu.
Oprava místní komunikace na Chrámečném. Jednalo se o opravu příjezdové
komunikace k lesním porostům.
Jelikož máme v obci velmi dobrou zásahovou jednotku a celý Sbor
dobrovolných hasičů, rozhodlo se zastupitelstvo obce zakoupit devítimístné
zásahové vozidlo Ford. Je využíváno jak výjezdovou jednotkou, tak SDH
přihlášených do Zlínské ligy požárního sportu, kde máme tři mužstva. Rovněž
jsou vozidlem sváženy děti z Chrámečného a Ubla na vyučování do Základní
školy a mateřské školy.

Rok 2012
•

•

Po rekonstrukci fotbalového hřiště a následných přívalových dešťů se sousedící
svah dal do pohybu. Bylo nutno vybudovat opěrnou gabionovou zeď. Na zdi
jsou umístěny lavičky, vybudoval se chodník a tak zeď slouží rovněž jako
tribuna.
V rámci projektu „Obnovme historické prameny“ byla na farním dvoře obnovena
kamenná studna, dva sirné prameny (pod hájenkou a v Klášterském) a Zlatá

•
•

studánka pod vrcholem hory Klášťov. Akce probíhala ve spolupráci s Místní
akční skupinou Vizovicko a Slušovicko. Jednalo se o vyčištění, obezdění
lomovým kamenem a terénní úpravy.
Rovněž 230 kusů 900 l kompostérů pro rodinné domy bylo pořízeno ve
spolupráci s MAS VaS a rozdáno zdarma občanům. Tyto slouží k likvidaci
bioodpadu a posekané trávy kolem rodinných domků.
Rekonstrukce místní komunikace na Chrámečném, která byla jedna
s posledních s penetračním povrchem, byla vyprojektována tak, aby odváděla
povrchové vody do místní vodoteče a neničila povrch vozovky.

Rok 2013
•

•
•

Změna vytápění budovy školy. Budova byla od sedmdesátých let minulého
století vytápěna elektrickými akumulačními kamny. Toto vytápění bylo
neekonomické a ve velmi špatném stavu. Proto bylo vyměněno za ústřední
plynové vytápění.
Rekonstrukce obecního rozhlasu, který je napojený na Jednotný systém
varování a vyrozumívání (JSVV) se týkal modernizace ústředny, výměny a
umístění reproduktorů, vybudování bezdrátového přijímače v lokalitě Václavák.
Zateplení budov v majetku obce. Byla zateplena budova obecního úřadu,
kulturního domu a školy. Tato akce byla hodně náročná na organizaci i
finance. Nejednalo se jen o výměnu oken, všech vstupních dveří, zateplaní
pláště budov a půd, ale taky o opravy přístupových schodišť, výměnu
dešťových žlabů a svodů, odvodnění a izolaci zdiva a mnoho dalších drobných
prací, které nejsou zahrnuty do uznatelných nákladů dotace.

Rok 2014
•

•
•
•
•

Rekonstrukce místní komunikace „U točny“ se plánovala již několik let.
Komunikace byla opravena někdy v sedmdesátých letech minulého století,
neměla požadovanou nosnost, neustále se opravovala a do obce po ní tekla
dešťová voda. Nová komunikace má potřebnou konstrukci a odvádí povrchové
vody do přilehlé vodoteče.
Na sedmi místech jsou v obci umístěny směrové informační ukazatele pro
návštěvníky obce. Jsou vyrobeny ze dřeva.
V lokalitě Chrámečné se ve spolupráci s místními občany připravuje výstavba
dětského hřiště. Bude umístěno na obecním pozemku v blízkosti sídla
Jezdeckého klubu Krásno.
Velkou kulturní akcí bude 18.10.2014 Setkání rodáků. Tuto akci organizuje
kulturní komise. Přihlásit se mohli rodáci od ročníku 1900 až 1954. Přihlášeno
je 116 rodáků, 49 osob jako doprovod. Pozváno je 16 hostů a 45 vystupujících.
Ještě bych se chtěl zmínit o velké vodě, která nás postihla ve čtvrtek 31.7.2014.
Přívalový déšť během 40 minut dokázal zvednout hladiny vodních toků
(Bratřejovského potoka a Bratřejovky) o 2 metry. Byly vyhlášeny tři stupně
povodňové aktivity. Největší škody v majetku obce byly vyčísleny na mostech,
komunikacích, zatopených sklepech, kanalizaci a na sesuvu půdy. Předběžný
odhad škod na majetku obce je cca 7 300 000,-Kč.

Jak jsem se zmínil na začátku, toto ohlédnutí je jenom částí aktivit obce v uplynulém
volebním období. Myslím si, že údržba veřejného prostranství, hřbitovů, hřišť, chodníků,
komunikací, budov a veškerého obecního majetku je již samozřejmostí a je uváděna
každý rok ve Zprávě o hospodaření.
Poděkování patří všem občanům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na chodu obce
v oblasti společenského života. Tito naši spoluobčané nevidí jenom svá práva, ale taky
povinnosti vůči obecnímu společenství. Mockrát děkuji.
Děkuji všem spolkům, sdružením a společenstvím za jejich činnost. Bez Vaší práce by
obec nedýchala plnými doušky.
Samozřejmě, že mé poděkování směřuje i na zaměstnance obce. Práci, kterou
vykonávají nad rámec svých povinností, je neuvěřitelná.
V neposlední řadě moje velké poděkování patří členům zastupitelstva za spolupráci
v průběhu celého volebního období. Bez slušnosti, vzájemné tolerance a dobrých vztahů
není možné odpovědné rozhodování.
Začátkem měsíce října tj. 10. a 11.10.2014 budou volby do obecního zastupitelstva.
Chtěl bych vás všechny, vážení spoluobčané, pozvat k účasti na těchto volbách. Jaké
bude složení nového zastupitelstva záleží jenom na vás. Novému zastupitelstvu přeji
mnoho úspěchů a alespoň takové vzájemné vtahy jaké byly v tomto volebním období.
Hospodaření obce Bratřejov za rok 2013 bylo oceněno iRatingovým stupněm „B+“
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. aktuálně ohodnotila hospodaření obce
Bratřejov za rok 2013 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný
Certifikát. Stupeň „B+“ prokazuje vynikající finanční stabilitu ekonomických ukazatelů,
v nichž obec převyšuje rámec obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Podle analýz
společnosti CRIF Czech Credit Bureau, a.s. není navíc finanční stabilita obce výrazně
ovlivněna okolním prostředím a horšími ekonomickými podmínkami regionu.
Obec Bratřejov se nachází v okresu Zlín ve Zlinském kraji a patří do kategorie 500 – 999
obyvatel. Z celkového počtu 85 obcí v okresu Zlín dosáhlo hodnocení stupněm „B+“
pouze 12 obcí a v celém kraji pak pouze 7,6% obcí.
Hodnocení vychází z rozpočtových a účetních výkazů obce, vybraných dat Českého
statistického úřadu a z dalších nefinančních ukazatelů, jako například míra
nezaměstnanosti v okresu, podnikatelská aktivita v okresu, průměrná mzda v kraji a
další. Reflektuje celkový vývoj ukazatelů za poslední tři roky a společnost CRIF – Czech
Credit Bureau, a.s. ho zpracovává každoročně pro všechny obce již od roku 2002.
Antonín Tomšů, starosta obce

V říjnu skončí po několika volebních obdobích ve
funkci starosty pan Antonín Tomšů. Ráda bych mu
touto cestou poděkovala za všechno, co pro naši obec udělal. Určitě nemluvím jen za
sebe, ale i za ty, kteří jeho práci na obecním úřadě umí ocenit.
Milí bratřejovští spoluobčané

Za celou dobu jeho starostování dokázal vidět to, co je potřeba udělat, věděl si rady, i
když to asi nebylo vždy jednoduché, našel vhodné řešení a celou věc dotáhnul do
konce. Vždycky prosazoval a hájil zájmy Bratřejova při jednáních s různými institucemi,
firmami i na úřadech, dokázal vzdorovat nástrahám, které se snažily z rozpočtu ždímat
peníze a odírat malou obec jako je ta naše. Nelamentoval nad tím, že nejsou finance, ale
snažil se získat pro Bratřejov dotace na různé opravy a zvelebení. Nebál se důležitých
rozhodnutí, které byly přínosem pro naši obec, pro její fungování i vzhled.
Vím, že není člověk ten, který by se zavděčil lidem všem. Ale jsem přesvědčená, že byl
člověkem na správném místě a v dějinách obce bude patřit mezi nejschopnější starosty
Bratřejova. Kéž by si nový starosta, který bude již brzy zvolený, vzal z něho příklad a
pokračoval v tom, jak obec funguje.
Marie Poláchová, členka zastupitelstva

Ze
všech
stran
často
slýcháme – ten čas tak
strašně letí… Týden uběhne
jako nic, stejně tak i měsíc …ani se nestačíme ohlédnout a rok je pryč. Sedmdesátka je
v životě lidském pěknou řádkou let. A co teprve, když je sedmdesát roků chrámovému
sboru☺
70. výročí založení Chrámového sboru Bratřejov

Pamětníci si možná vzpomenou, že vznikl v roce 1944 v katolickém spolku "Naše
domovina", kdy členové sboru zpívali při divadelních představeních v budově Domoviny
(Orlovny), a také při slavnostních příležitostech farnosti. Pět let po založení však musel
vlivem režimu svou činnost ukončit jak divadelní soubor, tak i pěvecký sbor. Divadlo
bohužel zaniklo, ale pěvecký sbor se přesunul o kousek výš - do kostela sv. Cyrila a
Metoděje, kde se dál rozvíjel.
Za sedmdesátileté trvání se ve sboru vystřídala řada bratřejovských obyvatel nadšeným zpěváků, kteří pomohli udržet tradici chrámového sboru v naší vesnici
až do současnosti. Všem jim patří velké poděkování - obzvláště pak těm, kteří ve sboru
zpívali mnoho let.
Mohlo by se zdát, že na tom přece nic není, když „něco“ tak dlouho pokračuje. Ale já
vím, že to vůbec není jen tak… Je za tím spousta trpělivosti, ochoty a času, který
věnovali a stále věnují pokračovatelé sboru zkouškám a nácviku zpěvu. Jedině tak může
být výsledek jejich snažení lahodný uším posluchačů a Bohu milý.
Abychom společně oslavili toto významné výročí, rádi bychom Vás pozvali na
SLAVNOSTNÍ KONCERT k 70. výročí založení Chrámového sboru Bratřejov, který
se uskuteční v neděli 19.10.2014 v 15h u nás v kostele. Budete si moci poslechnout
skladby, které sbor v posledních letech nacvičil, proloženy budou slovem o jeho historii.
Také se můžete těšit na překvapení v podobě zajímavého hudebního hosta. Všichni jste
srdečně zváni.
Marie Poláchová

TJ Sokol Bratřejov

Vážení spoluobčané,

dovolte, abych Vás jménem TJ Sokol Bratřejov pozval na tradiční hodovou zábavu, která
se uskuteční 25.10.2014 od 19:00 hodin. Občerstvení, hudba k tanci i poslechu a bohatá
tombola zajištěny. Předem děkujeme všem za účast, kterou finančně podpoříte chod a
činnost bratřejovského fotbalového klubu.
Těšíme se na Vás, sportu zdar a fotbalu zvláště !!!
Michal Černý a Richard Zicha ml. za TJ Sokol Bratřejov

Akce proběhne v sobotu 4.10.2014
u firmy. „DPE“ u hlavní silnice od
11,05 – 11,45 hod. a u obecního
úřadu od 12:35 – 13:20 hod. Mimo uvedené hodiny již nebude možno odpady
odevzdávat, neboť svozová technika bude přesunuta do další obce.
Sběr nebezpečných odpadů z domácnosti

V uvedené době bude na stanovených místech moci každý občan zdarma odevzdat
k likvidaci 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, objemné odpady (koberce, linolea,
kočárky, mísy WC, umyvadla…), odpady zeleně, stavební odpady.
Jelikož tyto sběry v naší obci budou organizovány 2x ročně, není důvod, aby některé
z těchto nebezpečných odpadů končily v popelnicích, velkoobjemových kontejnerech,
kamnech a nebo dokonce ve volné přírodě. Věříme, že každý z Vás, kdo takové odpady
vlastní, využije této výhodné příležitosti a akce se zúčastní.
Za Váš osobní příspěvek ke zlepšení a ochraně životního prostředí v naší obci děkuje
Obecní úřad a společnost Marius Pedersen a. s.

Základní škola

1. září 2014 jsme zahájili nový školní rok 2014/2015. Základní
školu bude v tomto roce navštěvovat 30 žáků. Spojen bude opět 1.
a 2. ročník v 1. třídě a ve 2. třídě se budou vyučovat žáci 3., 4., a 5. ročníku.
Z mimoškolních aktivit dětem nabízíme tyto kroužky: angličtinu pro nejmenší,
přírodovědný, výtvarný a počítačový kroužek, výuku hry na flétnu a ve spolupráci s DDM
Zvonek z Vizovic kroužek keramiky. Věřím, že dětem se bude v tomto školním roce dařit
a společně prožijeme rok plný pohody.
Mgr. Jindřiška Králová, ředitelka školy

Sotva začalo září, tak se na nástěnce v mateřské škole objevil nápis
TAJNÝ VÝLET. Byli jsme všichni v očekávání, kam nás paní učitelky
zavezou. Vlastně nás zavezl pan Válek. To místo se jmenuje Na háji
a leží mezi Ublem a Lutoninou. Když jsme vysedali, přijížděl k nám indián na koni. To
jsme ještě netušili, že je to pravý arizonský indián, jmenuje se Scott a žije už 14 let
v Česku. Jeho i nás pozvala paní Dana, která tady žije společně s přírodou, kočkami a
přáteli. Prožili jsme nádherné indiánské dopoledne. Dozvěděli jsme se neuvěřitelné
množství informací o životě indiánů, o jejich lovu, o zvířatech, povídali si v indiánském
teepee, seděli na koni, bubnovali , osahali si spoustu indiánských výrobků a výskali jako
praví indiáni. Na chvíli se kousek našeho Valašska proměnil v dobrodružnou Arizonu.
Zážitků bylo tolik, že jsme nemohli ani usnout. Byl to jeden z nejpěknějších našich
tajných výletů.
Děti a paní učitelky MŠ Bratřejov
Tajný výlet

S příchodem chladných dní a nocí pomalu chládne i hasičská
sportovní mašina, která i letos musela protlačit hodně vody a
nenechat v problémech ani jeden tým SDH Bratřejov.
S některými zajímavými výsledky bych Vás chtěl seznámit v následujících pár
odstavcích.

SDH Bratřejov

I letos jsme se zúčastnili mnoha závodů v okolních okresech, krajích, ale také u našich
slovenských bratrů. Jako celek a to 3 týmy jsme se zúčastnili přes 100 závodů. Aktivně
jsme jezdili ZLPS (Zlínská Liga Požárního Sportu), JVLNS (Jiho-Valašská Liga Nočních
Soutěží) ve kterých jsme sbírali body. Ostatní soutěže jsme jezdili ve volnu, kdy jsme
neměli ligové závody. Nejvíc toho objel tým mužů A pronásledován týmem žen a
doplňoval nás někdy i tým mužů B, kteří prošli změnami v kádru, také jich hodně začalo
chodit do práce, a tak to neměli jednoduché. Ale když potřebovali vypomoct, tak nebyl
z naší strany týmu A žádný problém a samozřejmě, když jsme potřebovali pomoct my, a
to myslím bylo docela hodně často, tak taky skoro nebyl žádný problém z jejich strany.
Za to jim děkujeme.
Tým B: Jak už jsem psal tak tým B prošel mnohými změnami jak na postech v požárním
útoku, tak i v pracovním životě, do kterého vstoupila většina kluků, a tím pádem se
nemohli zúčastnit mnoha závodů. Když už se nějak na závody poskládali, tak byla vidět
nesehranost kluků, která je v tomto sportu velmi důležitým prvkem. Ale také měli světlé
okamžiky například v Prlově obsadili 2.místo, v Pozděchově 10.místo, v Poteči v noční
soutěži 12.místo. Jinak spíš sbírali zkušenosti po závodech, které objeli.
Tým Žen: I letos velmi šlapal na paty nejlepším týmům nejen zlínského kraje. To se
projevilo i ve velmi dobrých výsledcích. Samozřejmě holky a nejen ty, měly také svoje
slabé chvilky, ale i to nejen k požárnímu sportu patří. Také jim patří největší poděkovaní
za nejvíc výher nebo aspoň umístění na pozicích nejvyšších ze všech týmů, a tím velmi
pomohly všem třem týmům. Ve Zlínské lize se holky umístily na nepopulárním 4. místě,
a to po velkých soubojích. Na lize nočních soutěží se umístily na 2. místě.
Tým A: V letošní sezóně objel nejvíce závodů a myslím, že nejen tým A, ale i ostatní
bratřejovské týmy po sobě zanechaly dobrou stopu ve výsledcích na závodech
pořádaných ostatními sbory. Požárním sportem ostřílení stárnoucí mladíci si letos dali
vysoké cíle, i když konkurence byla, je a bude hodně vysoká, tak neztráceli naději
dosáhnout svých nejlepších úspěchů a časů ať už ve Zlínské lize, kde jsme se letos
umístili na 6. místě, tak v lize nočních soutěží, kde jsme skončili taktéž na 6.místě, ale i
v ostatních závodech.
Všechny naše úspěchy ve formě pohárové můžete shlédnou v místním Pohostinství
Bratřejov.
Nejlepší výsledky týmů:
ŽENY: 1.místa : Vlkoš, Prlov, Zádveřice – noc, Štítná nad Vláří – noc, Drnovice - noc
2.místa: Lidečko, Velké Karlovice, Vrbětice, Sazovice, Poteč – noc, Mirošov
-noc, Vrbětice - noc
3.místa : Hřivinův Újezd, Lhota u Zlína, Šarovy, Loučka – noc
MUŽI : 1.místa: Vrbětice - noc, Mistřice
2.místa : Mirošov
3.místa : Bratřejov, Tečovice, Hovězí, Velká nad Veličkou

Výsledků je opravdu hodně a skoro vše je možné najít na internetu na stránkách
www.firesport.eu a vyhledat tam tým Bratřejov.
10. 8. 2014 od 12:00 hodin proběhla na místním fotbalovém hřišti Pohárová soutěž
pořádaná SDH Bratřejov a to již 19. ročník. Soutěž byla i letos zařazena do seriálu
Zlínské ligy požárního sportu (ZLPS). Soutěže se i letos zúčastnilo mnoho týmů a jejich
celkový počet se zastavil na čísle 54, což je velký nadprůměr ostatních soutěží ZLPS.
Tímto děkujeme všem, kteří se přišli podívat a podpořit týmy Bratřejova, ale také všem,
kteří se podíleli na organizaci soutěže - ať už členům sdružení, tak i rodičům hasičů.
Poděkování patří také Jiřímu Galetkovi za zapůjčení hospody a jiných věcí potřebných
k soutěži a taky velké poděkování patří místní organizaci TJ Sokol Bratřejov za
zapůjčení hřiště. V příštím roce opět budeme pořádat soutěž v předběžně stejném
termínu jako doposud, ale o tom Vás budeme včas informovat.
Přidávám výsledky ze ZLPS, JVLNS a ze soutěže v Bratřejově.
Ještě ohledně bodování závodů, abyste viděli, jak to bylo těsné.

Pořadí

Body - muži

Body - ženy

1.

20

10

2.

17

8

3.

15

6

4.

13

5

5.

11

4

6.

10

3

7.

9

2

8.

8

2

9.

7

2

10.

6

2

11.

5

2

12.

4

2

13.

3

2

14.

2

2

15. a dále dokončený pokus

2

2

nedokončený nebo neplatný pokus

1

1

ZLPS 2014 – MUŽI

JVLNS 2014 - MUŽI

Pořadí Družstvo

Okres Body Pořadí Družstvo

Okres Body

1.

Zahnašovice

KM

179 1.

Vysoké Pole

ZL

89

2.

Vésky

UH

168 2.

Štítná nad Váří

ZL

84

3.

Vrbětice

ZL

151 3.

Mladcová

ZL

78

4.

Vésky B

UH

139 4.

Vrbětice

ZL

73

5.

Velký Ořechov

ZL

119 5.

Nedašov

ZL

64

6.

Bratřejov

ZL

111 6.

Bratřejov

ZL

63

7.

Mladcová

ZL

108 7.

Lidečko

VS

51

8.

Hradčovice

UH

91 8.

Francova Lhota

VS

50

9.

Martinice

KM

87 9.

Mirošov

ZL

43

10.

Lukov

ZL

74 10.

Zádveřice

ZL

35

ZLPS 2014 - ŽENY

JVLNS 2014 - ŽENY

Pořadí Družstvo

Okres Body Pořadí Družstvo

1.

Zahnašovice

KM

113 1.

2.

Nedašova Lhota

ZL

3.

Hřivinův Újezd

4.

Okres Body

Nedašova Lhota ZL

59

76 2.

Bratřejov

ZL

51

ZL

59 3.

Lačnov A

VS

31

ZL

57 4.

Trnava

ZL

23

5.

Bratřejov
Hřivinův Újezd Kaňovice

ZL

55 5.

Drnovice

ZL

22

6.

Velký Ořechov

ZL

50 6.

Újezd

ZL

20

7.

Prštné

ZL

42 7.

Vlachovice

ZL

19

8.

Tečovice

ZL

37 8.

ZL

17

9.

Lhota

ZL

27 9.

Tichov
Valašské
Příkazy

VS

13

10.

Malenovice

ZL

17 10.

Lačnov B

VS

12

Závěrem bych Vás chtěl seznámit s tím, kam se ještě vydá letos SDH Bratřejov.
Tým A – 4.10.2014 – Babice (VS) – October Cup
Tým A - 18.10.2014 – Vacenovice (HO) – Pohár Republiky

Tým A + Ženy – 25.10.2014 – Široký Důl (SY) – Memoriál V.I.Lenina – živě od 8:30
na www.firetv.cz
Tým A, B, Ženy – někdy v listopadu – Vrbětice (ZL) – Mikulášská soutěž
A kdo by se chtěl podívat na videa ze soutěží, které jsme letos jezdili, tak je možnost
na: www.youtube.com/SniperDawe. S pozdravem:
David Schreiber

Ve dnech 10. a 11.10.2014 proběhnou volby do
obecních zastupitelstev a Senátu. Každý volič obdrží
sadu hlasovacích lístků až do domu. Prosíme občany,
kteří nemají poštovní schránku, aby měli u svých domů alespoň nějaký prostor na
odložení a doručení lístků. Poštu neroznáší jenom poštovní doručovatelka. S lístky
obdržíte i informace o způsobu hlasování, které bude tentokráte trochu složitější v tom,
že budou dvě barvy úředních obálek. Po obdržení dvou obálek a úpravě lístku ve volební
místnosti vloží volič hlasovací lístek do šedé obálky, určené pro volby do zastupitelstva a
do žluté pro volby do Senátu. V případě záměny budou tyto hlasy neplatné. Dbejte
prosím pokynů volební komise a pokud si nebudete jistí, ptejte se.
Volby do obce a Senátu

V naší obci máme jeden volební okrsek, volební místnost je v klubovně kulturního domu
a bude otevřena 10. října od 14,00 do 22,00 hodin, 11.října do 8,00 do 14,00 hodin.
Případné druhé kolo senátních voleb proběhne 17. a 18. října ve stejném čase.
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voličům nebudou dodány předem, ale voliči je
obdrží přímo ve volební místnosti.
Vážení spoluobčané, chci vás požádat o účast ve volbách. Jenom nadáváním nic
nezměníte.
Antonín Tomšů, starosta obce

