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V pořadí čtyřicáté třetí jednání zastupitelstva obce se
konalo 30.4.2014. Zastupitelstvo obce vzalo na
vědomí
zápis
finančního
výboru,
schválilo
Rozpočtové opatření č.1/2014, schválilo Příkazní
smlouvu na veřejnou zakázku, vzalo na vědomí trvání
usnesení č. 318/6/33/13 uplatňování Územního plánu
Bratřejov, schválilo Smlouvu o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů, schválilo příspěvek na
dopravu pro Mateřskou školu Bratřejov, vzalo na
vědomí žádost o prodloužení stavebního povolení na
přístavbu soc. zařízení u budovy kulturního domu,
vzalo na vědomí žádost obce týkající se cenové
nabídky na odkup nemovitostí, schválilo žádost o dotaci pro EDUCO Zlín, odložilo
rozhodnutí o finanční příspěvek domovu důchodců Lukov, vzalo na vědomí informaci
starosty o odvodnění obecního pozemku, vzalo na vědomí informaci pana Kováře
týkající se rozšíření veřejného osvětlení.
Čtyřicáté čtvrté zasedání se konalo 28.5.2014. Zastupitelstvo schválilo Zprávu č.
209/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bratřejov za rok 2013,
schválilo účetní závěrku obce Bratřejov a její celoroční hospodaření, schválilo
proúčtování hospodářského výsledku ve výši 3 470 204,35 Kč do zisku, schválil účetní
závěrku své příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy a proúčtování
hospodářského výsledku ve výši 116 268,42 Kč do rezervního fondu školy, schválilo
závěrečný účet obce Bratřejov včetně všech příloh a to bez výhrad, schválilo Smlouvu o
dílo s firmou H+M Zlín na rekonstrukci MK, neschválilo finanční příspěvek pro domov
důchodců Lukov, schválilo geometrický plán č 490/2014, schválilo prodej pozemku č.
2612/26, schválilo Smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu,
schválilo modernizaci výpočetní techniky pro OÚ a knihovnu, vzalo na vědomí
oznámení MMR – zamítnutí dotace na dětské hřiště Chrámečné, vzalo na vědomí
informaci týkající se žádosti o dotaci na mantinely sportovního hřiště která nebyla
podpořena, schválilo opravu místní komunikace u rodinného domu č.p. 252 a172.
Další zasedání zastupitelstva v pořadí čtyřicáté páté
se konalo 25.6.2014 a
zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci občanů Bratřejova-Chrámečné týkající se
výstavby dětského hřiště, schválilo výstavbu dětského hřiště na Chrámečném a
vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu obce na rok 2014 ve výši 250 000,-Kč a
podíl občanů ve výši 100 000,-Kč, vzalo na vědomí záznam o výběru dodavatele na
výpočetní techniku pro OÚ a knihovnu, schválilo rozpočtové opatření č. 2/2014, vzalo
na vědomí informaci starosty obce týkající se vytvoření fondu oprav, rozvoje a
Zasedání zastupitelstva

modernizace kanalizace, schválilo zrušení sociálního fondu, schválilo příspěvek 50%
aktuální ceny stravného, schválilo smlouvu o budoucí smlouvě k prodeji pozemků na
chodníky, vzalo na vědomí zápis kontrolního výboru, schválilo příspěvek z fondu
rozvoje bydlení, schválilo zařazení obce do územní působnosti MAS na období 20142020, schválilo geometrický plán a odkup pozemků pod MN na Chrámečném,
projednalo žádost na opravu MK na Chrámečném, vzalo na vědomí architektonické
studie parkovišť u ZŠ a spodního hřbitova, projednalo cenovou nabídku na opravu MK
od RO č.p. 17 po RD č.p. 1 a schválilo zúžení šíře opravy, schválilo proplacení nového
schodiště u budovy KD, schválilo rekonstrukci rozhlasu na Chrámečném, schválilo
sídlo Sboru dobrovolných hasičů v požární zbrojnici č.p. 282.
Antonín Tomšů, starosta obce

Zpráva o hospodaření singulární společnosti Bratřejov za léta 2004-2013
1.
Základní data LHP.
Celková výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) činí 282,08 ha
Celková výměra porostní plochy činí 280,90 ha
Celková zásoba dříví k 1.1.2004 činila 85 533 m3
Celková maximální ( nepřekročitelná ) výše těžby na roky 2004-2013 činila 40 800 m3,
z toho mýtní 37 154 m3 a předmýtní 3 646 m3.
Celkový objem prořezávek je 36,41 ha a probírek 124,02 ha, z toho probírky do 40 let
42,57 ha
Zastoupení dřevin dle tohoto LHP je:
smrk130,49 ha = 46%
jedle14,21 ha = 5%
borovice7,95 ha = 3%
modřín6,80 ha = 2%
dub5,50 ha = 2%
buk110,10 ha = 39%
ost. listnáče
5,12 ha = 3%
Uvedená čísla jsou vytažena z Lesního hospodářského plánu ( LHP), což je plán
hospodaření v lesích, který mohou zpracovávat pouze fyzické nebo právnické osoby,
které mají k této činnosti licenci udělenou ministerstvem zemědělství. Tento plán se
zpracovává na dobu 10 let podle nejrůznějších modelů a je žádoucí se ho v daném
období držet. V loňském roce byl zpracováván nový plán na roky 2014-2023, který je
v současné době ve fázi schvalování Krajským úřadem ve Zlíně. Dle nového plánu je
celková maximální výše těžby 38 245 m3 a zastoupení dřevin následující:
smrk121,28 ha = 43%
jedle13,35 ha = 5%
borovice8,16 ha = 3%
modřín8,20 ha = 3%
dub6,06 ha = 2%
buk114,9 ha = 41%
ost. listnáče
6,86 ha = 3%
2. Plnění plánu těžební a pěstební činnosti
Celkový objem těžeb za roky 2004-2013 byl 22 119 m3, což je 54% maximálního objemu

těžby. Nebýt větrné kalamity v roce 2004, bylo by toto číslo ještě mnohem menší.
Nejvíce byly poškozeny smrkové porosty nad ,,Bělíčkovou špicí“ a bukové porosty okolo
,,Hřibové paseky“. Navíc v roce 2006 došlo vlivem sněhové kalamity k rozsáhlým
škodám v porostech ve věku 20-40 let. Některé mladé porosty byly poškozeny tak silně,
že muselo dojít k jejich likvidaci a opětovnému zalesnění. Od roku 2004 do 2007 ( roky,
v nichž se téměř výhradně zpracovávalo pouze dřevo z obou kalamit) bylo vytěženo
10 145m3, což je téměř polovina z celkového množství všech realizovaných těžeb.
Co se týká úmyslných těžeb, ty je ze zákona možno provádět v porostech od 80 ti let
věku. Podíl těchto porostů se blíží k 50 ti % celkové výměry. V uplynulých letech byly
takovéto těžby prováděny v porostech starších 100 let u smrku a 140 let u buku.
V případě překročení daného věku a dalšího zašetřování těchto porostů dochází k jejich
rychlé degradaci a snižování kvality dřevní hmoty ( u smrku nástup hniloby, u jedle
usychání, u buku tvorba nepravého jádra, trouchnivost, prosychání korun). Navíc velká
část těchto mýtních těžeb je umisťována do porostů s přirozenou obnovou (náletem).
Tyto porosty je potřeba uvolňovat tak, aby mohl vzniknout nový mladý lesní porost bez
nákladů na zalesnění. V případě dalšího otálení s uvolňováním náletu hrozí jeho vysoké
poškození až znehodnocení při těžbě a následně potom ke zbytečnému umělému
zalesnění. Kromě toho ve vybraných bukových porostech jsou prováděny tzv. clonné
seče, to znamená prořezání těchto porostů na cca 50% s tím, že horší stromy se odtěží
a ty kvalitnější, tzv. matečné stromy, zůstávají právě za účelem vzniku přirozené obnovy.
Dalšími významnými těžbami jsou probírky, a to zejména probírky do 40 ti let, jejichž
včasná a rozumná realizace dává základ pro vznik kvalitních budoucích porostů. To
samé platí u prořezávek, což jsou porosty ve věku cca 20 ti let. Prořezávky byly
provedeny celkem na ploše 36,41 ha, probírky do 40 ti let na ploše 42,57 ha, v obou
případech se jedná o 100% daného plánu. Všechny zalesněné plochy jsou pravidelně
ošetřovány vyžínáním, nátěrem proti okusu zvěří a v případě potřeby ošetřeny proti
škůdci na sazenicích – klikorohu borovému. Na jaře jsou pokládány lapáky a instalovány
feromonové lapače proti kůrovci. Každoročně také dochází k opravám a údržbě
vybraných lesních cest. V neposlední řadě bývají také pravidelně podávány žádosti o
dotace na činnosti, které jsou podporovány z rozpočtu Zlínského kraje ( prořezávky,
probírky do 40 ti let, přibližování koněm a malou vyvážečkou, přirozená obnova a
výsadba melioračních a zpevňujících dřevin).
Petr Jurásek, Soukromá lesní správa Klášťov
Červen měsíc myslivosti a ochrany přírody.
Ne nadarmo je červen nazván měsícem myslivosti a
ochrany přírody. V tomto měsíci se v přírodě rodí nejvíce
mláďat zvěře srnčí, dančí, jelení. Také ptáci sedí ve svých hnízdech a pomalu se
chystají na vyvádění svých potomků. Černá zvěř již v tomto období vodí svá selata, která
se rodí už koncem zimy, ale než zesílí a jsou schopny následovat bachyni, bývají ukryty
v houštinách. Bachyně je opouští pouze na dobu nutnou k příjmu potravy a pak se vrací,
aby je nakojila. V prvních týdnech svého života jsou zcela závislé na mléku své mámy.
V mufloních tlupách jsou vidět mláďata, která jsou již hodně vyspělá a paství se
společně s dospělou zvěří. Muflonky pokládají své mláďata již v březnu, proto v tuto
dobou jsou již vyspělejší, než například srnčata. Od 16. května se loví zvěř srnčí a to
srnci. Loví se zvěř zjevně nemocná a nehodící se k chovu, tzn. špatně geneticky
založená, deformované paroží a slabé ve zvěřině. V tomto měsíci je zvěř nejvíce
zranitelná, proto si zaslouží naši pozornost a ohleduplnost při procházkách v přírodě.
Myslivecké sdružení

Samozřejmostí je, že se nedotýkáme žádných mláďat, i když se nám zdají být zcela
opuštěná. Pro snížení ztrát na zvěři srnčí jsme aplikovali v úseku Chrámečné až po
železný most na Václaváku tzv. pachový ohradník. Je to pěna, která obsahuje pach
predátorů - větších šelem a měla by zabránit migraci zvěře přes komunikaci, kde se
často střetává s dopravními prostředky. Jednak tu dochází k velkým materiálovým
škodám, ohrožení života a zdraví účastníků silničního provozu, ale také k velkým ztrátám
na zvěři. Přes veškerou snahu myslivců, již letos došlo k 9-ti kolizím, ve všech případech
byla srnčí zvěř usmrcena. Mimo toto opatření provádíme plašení zvěře před sečením.
Nezbytnými pomocníky v této činnosti jsou nám lovečtí psi. V měsíci červnu myslivci již
tradičně pořádají besedu s dětmi z MŠ a ZŠ o zvěři a ochraně přírody, závody ve střelbě
na asfaltové terče na Chrámečném a závod družstev.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se chovají ohleduplně k přírodě a ke zvěři
žijící v ní. Obojí totiž nerozlučně patří k sobě.
A na úplný závěr si dovoluji jménem myslivců, Vás všechny pozvat na hlavní střelby
„O pohár MS Bratřejov“, které se konají na střelnici na Chrámečné první neděli v srpnu,
tj. 3.8.2014, začátek v 9:00 hod. K jídlu bude zvěřinový guláš, pečený divočák, zelí a
knedlík a uzené klobásy. K občerstvení budou tekutiny všeho druhu, zmrzlina a pro děti
bude uspořádán závod ve střelbě ze vzduchovky. Dále bude připravena bohatá
zvěřinová a věcná tombola, např. celý srnec. Na Vaši hojnou účast se těší myslivci.
Za MS Bratřejov hospodář Kovář J.

Volby do Evropského parlamentu
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PŘI VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
VE DNECH 23.5.2014 A 24.5.2014 V OBCI BRATŘEJOV
Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem:
Počet vydaných úředních obálek:
Počet odevzdaných úředních obálek:
Počet platných hlasů:
Volební účast 21%
05 Křesťanská demokr. unie – Čs.strana lidová
10 Komunistická strana Čech a Moravy
16 ANO 2011
07 Koalice TOP 09 a STAN
14 Česká str. sociálně demokratická
32 Česká pirátská strana
24 Strana svobodných občanů
20 Občanská demokratická strana
06 Str. zdr. rozumu – NECHCEME EURO
09 LEV 21 – Národní socialisté
22 Úsvit přímé demokracie T.Okamury
26 Komunistická strana Československa
27 Volte Pr. Blok www.cibulka.net
28 ANTIBURSÍK – STOP EKOTERORU!

643
135
134
134

56 hlasů
15 hlasů
14 hlasů
13 hlasů
11 hlasů
6 hlasů
5 hlasů
4 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas

Kulturní komise obce Bratřejov zve občany na prodejní
výstavu umu a řemesel, která se v tomto roce koná
v sobotu 5. července v sále kulturního domu. Začátek
výstavy je v 10,00 hod., ukončení v 18,00 hod. Ještě jednou zveme všechny občany.
Výstava umu a řemesel

Školní rok nám opět
utekl jako voda a jak
děti a žáci, tak i učitelé
a zaměstnanci se těší na zasloužené volno. Práce během školního roku se nám dařila.
Děti se zúčastnily mnoha kulturních i soutěžních akcí, které jim přinesly
nezapomenutelné zážitky. Básnička, kterou žáci složili, byla Českým olympijským
výborem předána Martinu Doktorovi, který ji našim olympionikům doručil a byla také
zveřejněna na stránkách Olympijského parku.
Ze základní školy odchází zastupující učitelka Mgr. Ivana Šimáková. Tímto jí děkujeme
za vše, co udělala pro naše děti a školu a přejeme
jí hodně úspěchů v životě a na dalším pracovním
místě. V září po rodičovské dovolené nastoupí
Mgr. Jana Kubicová.
Krásné prázdniny a dovolenou všem!
Mgr. Jindřiška Králová, řed. školy
Základní škola a Mateřská škola Bratřejov, okres Zlín

Do ZŠ Vizovice odchází – Martin Slezák,
Kristýna Štachová, Filip Kalenda.
Tito žáci byli velmi šikovní a budeme na ně
vzpomínat. V nové škole jim přejeme hodně
úspěchů.

Dotek o.p.s. – odlehčovací a pečovatelská služba
pro seniory trpící demencí a jejich rodiny
Postarat se o blízkou osobu, zejména pokud trpí demencí, je velmi
náročné, a každý pečující jistě potřebuje a uvítá, když se na určitý čas této péče ujmou
zkušení pečovatelé. Záleží nám na tom, aby tomu, kdo péči potřebuje, bylo dobře –
nejenom po stránce tělesné. Nechceme se starat pouze o tělo, ale i o duši člověka, nám
svěřeného do péče. Abychom dokázali uspokojit všechny jeho potřeby, musíme jej znát,
znát jeho život, jeho historii a jeho vazby na lidi, jeho dětství a mládí. Také je důležité mu
přiblížit okolní svět, podněty zvenčí, když on sám si už tyto podněty obstarat nedokáže.
Snažíme se pracovat se základními smysly člověka, které jsou klíčem k jeho
schopnostem a zdrojům. Jsou to např. známé věci, zvuky, chuť či vůně bylinek, nebo
třeba známá písnička. Tímto vyvoláme jeho vzpomínky, probudíme paměť a umožníme
komunikaci. K tomuto „umění péče“ nás vedou koncepty, se kterými v našem zařízení
pracujeme. Jedná se o Koncept bazální stimulace, Böhmův biografický koncept, či
Smyslovou aktivizaci. Tyto koncepty se vzájemně ovlivňují, ale přitom velmi dobře do
sebe zapadají.
Proto všechny naše prostory pro klienty jsou vybaveny dobovým nábytkem či jinými
artefakty z mládí a aktivního života „našich“ seniorů. Také prosíme rodiny našich klientů,

o spolupráci a pomoc s vytvořením biografie - životopisu. Snažíme se klienty zapojovat
do běžných denních činností (příprava jídla, péče o svou osobu, práce s hlínou a
rostlinkami….), čímž aktivizujeme jejich smysly a dáváme jim pocit potřebnosti a
soběstačnosti. Vždy je pro nás ale nejdůležitější člověk – respekt k jeho osobnosti a
individuálním potřebám.
Naší další snahou je pomáhat i rodinám, které o své blízké pečují doma, v domácím
prostředí.
Jsme schopní a ochotní odborně poradit a pomoci, příp. zapůjčit
kompenzační pomůcky, které člověku uleví, a rodině mohou usnadnit ošetřování.
Více informací o společnosti Dotek o.p.s. najdete www.pecovatelstvi-dotek.cz
Pokud máte zájem o podporu společnosti Dotek, je jednou mnoha z možností např.
darování či nákup v Dobročinném obchůdku Dotek na Tržnici ve Vizovicích. Věci, které
se Vám již nehodí, ale jsou čisté, funkční moderní a zachovalé nám můžete darovat
přímo do obchůdku od pondělí do pátku od 9 – 16 hod., nově také v sobotu od 8:30 do
11 hod.. My tyto věci prodáme a výtěžek použijeme na nákup kompenzačních pomůcek
pro seniory nejenom v naší péči.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám v naší činnosti jakýmkoliv
způsobem pomáháte, podporujete nás a fandíte nám☺
Jarmila Zatloukalová

Okrskový košt slivovice - Ublo, 12. 4. 2014
Jednotlivci:
1. Čech Filip
2. Světlík Marek
3. Zicha Jan
4. Tomša Miroslav
5. Čala Lubomír
6. Šimek Josef
7. Zámečník Martin
8. Valchář Jiří
9. Martincová Hana
10. Lukáš Jan
11. Zicha Václav
12. Bělík Ladislav
13. Maliňák Zdeněk
14. Pečenka David
15. Tomšů Antonín
16. Čala Josef
17. Šimek Jaroslav
18. Podhanyi Jan
19. Jančík Břetislav
20. Polanský Jan
Obce: 1. Ublo

2. Jasenná

Bratřejov
Bratřejov
Jasenná
Ublo
Jasenná
Ublo
Ublo
Lutonina
Lutonina
Jasenná
Lutonina
Lutonina
Ublo
Jasenná
Bratřejov
Jasenná
Ublo
Bratřejov
Bratřejov
Lutonina
3.Bratřejov

- Výsledková listina
68,80 bodů
68,65 bodů
66,80 bodů
65,39 bodů
65,05 bodů
57,70 bodů
57,55 bodů
57,10 bodů
56,85 bodů
56,55 bodů
56,50 bodů
54,10 bodů
53,00 bodů
52,70 bodů
51,85 bodů
51,50 bodů
50,80 bodů
50,50 bodů
46,40 bodů
35,50 bodů
4. Lutonina

TJ SOKOL BRATŘEJOV

Vážení sportovní přátelé,

fotbalová sezóna je u konce a my Vám přinášíme krátké shrnutí.
A tým mužů se po krutém boji dokázal zachránit v okresním přeboru, když jsme vyhráli
poslední zápas v Lípě a sousedi z Vysokého Pole nám pomohli výhrou nad Loukami.
Skončili jsme tak na nesestupovém třetím místě od konce. V příští sezoně tak můžete
dále fandit týmu v okresním přeboru, který i nadále povede trenér Richard Zicha st.
Tým B dokončil sezonu na předposledním místě a po projednání fotbalovým výborem
nadále nebude pokračovat ve fungování.
Tým žáků na jaro překvapil a poslední zápas jsme hráli na Veselé proti týmu Slušovice B
o první místo v okresním přeboru. Na Slušovice jsme však neměli dost sil a prohráli jsme
1:0. Tým žáků tak skončil na třetím místě, kdy nás o skóre předběhlo mužstvo Bylnice.
Nutno ještě připomenout, že Tomáš Bargl vyhrál tabulku střelců okresního přeboru se 27
vstřelenými brankami. I v následující sezóně můžete fandit žákům, své domácí zápasy
budou hrát stejně jako v minulé sezóně v předzápasovém čase mužů.
Ještě musím zmínit tým přípravky, který vede trenér Richard Zicha st. Domácí zápasy
těch nejmenších se hrají vždy ve čtvrtek od 17:00 hodin. Tým přípravky je velmi důležitý
pro další fungování dětí v žákovské kategorii.
Minulý týden se na našem hřišti uskutečnil již 2. ročník mezinárodního turnaje žáků, ve
kterém jsme obhájili 2. místo. Tímto bych chtěl poděkovat panu Polanskému za
uspořádání a pohodový průběh turnaje. Žáci se ještě zúčastní turnaje v Luhačovicích,
který se koná v sobotu 28.6.2014.
Dále bychom Vás chtěli pozvat na turnaj v malé kopané, který se uskuteční v sobotu
28.6.2014 na multifunkčním hřišti v Bratřejově od 9:00 hodin. Zajištěno bude občerstvení
a snad i dobrý fotbal.
Jako každý rok se TJ Sokol ujme pořádání pouťové zábavy, která se bude konat v
sobotu 5.7.2014 na hřišti v Bratřejově a jako každý rok jí bude předcházet exhibiční
zápas „svobodní proti ženatým“. K tanci a poslechu večer zahraje skupina Overdrive.
Budeme pro Vás mít přichystáno pivo, alko i nealko a pochoutky na grilu. Těšíme se na
Vás a doufáme v hojnou účast.
Tabulka OP muži
1. Tlumačov
2. Veselá A
3. Ludkovice
4. Nevšová A
5. Bylnice
6. Vysoké Pole
7. Návojná
8. Dolní Lhota
9. Mladcová B
10. Lípa
11. Újezd
12. Bratřejov A
13. Louky
14. Kašava

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

95
75
62
61
75
65
59
56
49
55
41
54
50
24

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

34
32
34
49
52
59
58
68
71
68
63
83
68
82

65
58
51
49
45
43
39
32
27
26
26
23
22
13

Tabulka OP žáci
1. Slušovice B
2. Bylnice
3. Bratřejov
4. Dolní Lhota
5. Malenovice
6. Fryšták
7. Kašava
8. Mladcová
9. Újezd
10. Tečovice
11. Spytihněv
12. SK Vizovice

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

93
91
76
58
60
65
66
54
39
30
35
28

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

32
33
33
40
36
33
49
36
90
78
113
120

50
46
46
45
44
43
34
32
18
14
13
3

Richard Zicha ml., jednatel TJ sokol Bratřejov
Vážení spoluobčané,
MO ČSSD v Bratřejově ve spolupráci TJ Sokol Bratřejov
stejně jako vloni i letos uspořádala již 2. ročník mezinárodního fotbalového turnaje žáků
konaného 22.6.2014. Nad tímto turnajem převzal záštitu hejtman Zlínského kraje MVDr.
Stanislav Mišák, který poskytnul převážnou část finančních nákladů. Dík patří také
obecnímu zastupitelstvu, které schválilo finanční podporu na tento turnaj. Tento turnaj
slouží k dobré propagaci obce Bratřejov.
Zvláštní cenu pro nejmladšího hráče turnaje poskytla místopředsedkyně Senátu ČR
Alena Gajdůšková.
Dík patří také fy H+H a také Hospodě na hřišti za
jejich podporu. Turnaj také slouží k utužování
Česko-Slovenské vzájemnosti a bratrství mezi
Českem a Slovenskem.
Turnaj byl všemi zúčastněnými hodnocen velmi
kladně, dostali jsme již osobní pozvání na turnaj
na Slovensko.
V turnaji zvítězil tým Dohňan, 2. místo obsadili
žáci TJ Bratřejov, 3. místo patří ŠK Velusa a 4.
místo obsadilo TJ Újezd.
Chceme v této tradici pokračovat i v příštích
letech. Vážení spoluobčané, přejeme Vám hezké
léto.
Jaroslav Polanský, předseda MO ČSSD Bratřejov
Fotbalový turnaj žáků

