BRÁZDIMSKÉ
Noviny
prosinec 2011

ZE ŽIVOTA V OBCI
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a tak vám přinášíme poslední vydání novin v roce 2011.
Dne 10.12.2011 pro vás členové zastupitelstva připravili tradiční rozsvěcení
vánočního stromku před obecním úřadem. Jako každý rok zde měly krásná vystoupení děti
z MŠ a ZŠ. Pro všechny bylo připraveno občerstvení v podobě grilovaných klobás, párků
v rohlíku a na zahřátí svařené víno a čaj. Letos přinesli spoluobčané veliké množství cukroví
na ochutnání. Stromek si děti ozdobily vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Na závěr byl
odpálen ohňostroj. Akce se zúčastnilo veliké množství lidí.
Vystoupení MŠ
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Vystoupení ZŠ

Jménem obecního zastupitelstva vám chci popřát klidné prožití vánočních svátků a
hodně štěstí a zdraví do nového roku.
Jan Procházka

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
blíží se kouzelný čas Vánoc, čas, kdy lidé usedají ke společnému stolu, aby si projevili
vzájemnou úctu a lásku. Společně prožité chvíle pohody, radosti a odpuštění jsou tím
nejkrásnějším dárkem, který si můžeme přát.
Vánoce jsou jak krásný sen, který nás naplní radostí. Vůně tohoto času do nás vnáší
příjemné pocity, s kterými se chceme podělit se svými blízkými a drahými. A proto si tento
sen vychutnejme plnými doušky a zkusme si ho uchovat v našich srdcích.
Vánoce jsou každoročním kouzlem a vzbuzují v nás pocit sounáležitosti. Vánoce jsou čas,
kdy v kruhu svých blízkých prožíváme neopakovatelné kouzlo vánočního stromku,
radostných jisker v očích našich dětí při rozbalování vánočních dárků.
Vánoční svátky jsou především příležitostí znovu si uvědomit, jak se navzájem velmi
potřebujeme, že lidské dobro je tou největší hodnotou života. Vánoce jsou symbolem lásky,
dobroty a přejícnosti.
Dovolte mi proto, abych všem spoluobčanům popřál příjemné svátky, štěstí, pokoj v duši,
lásku a pevné zdraví v rodinách.
Zároveň Vám všem přeji, aby jste do nového roku vykročili šťastnou nohou a
s optimismem. Jistě Vás potkají krásné, ale i nepříjemné chvíle a okamžiky, neboť i to patří
k životu. No nezapomeňte však na lidskost, toleranci, vzájemnou pomoc a porozumění.
Přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku.
Pavel Krotký
starosta obce
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Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo v uplynulém čtvrtletí projednalo a odsouhlasilo následující:
Bere na vědomí:
1. Zvýšení ceny svozu separovaného odpadu.
2. Informaci o dopravní obslužnosti na rok 2012.
3. Končící dobu splatnosti směnky, kterou podepsala obec Sluhy na Kč 1 mil.
4. Nabídku programu na rozesílání SMS zpráv o hlášeních místního rozhlasu.
5. Povolení připojení na kanalizaci a vodu novému majiteli zahrady v ulici Pod
Kuchyňkou, který se musí připojit v chodníku, aby neporušil novou silnici.
6. Nutnost provést větší údržbu hasičského vozu.
Odsouhlasilo:
1. Podat žádost o dotaci na opravu oplocení kolem parku a vybudování
bezpečných dopadových ploch na dětském hřišti.
2. Inventarizační komisi.
3. Rozeslat tabulku o stavu vodoměrů do domácností.
4. Přípravy na rozsvícení vánočního stromu.

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Z mateřské školy (období září-prosinec)
Školní rok v MŠ začal s 25 zapsanými dětmi, což je naplněná kapacita mateřské školy
Brázdim. Složení skupiny je 16 holčiček a 9 chlapců.
Děti měly poměrně dlouhou dobu problémy se sociálními vztahy, některým dodnes dělá
problémy zapamatovat si jména ostatních kamarádů.
Ke vzájemnému sblížení rodičů a dětí slouží již tradiční Malá drakiáda, která proběhla v říjnu.
V listopadu jsme “uspávali broučky“, posvítili jsme jim na cestu lampionky a o perníkové
broučky za odměnu se nám postaraly 2 šikovné maminky. Se světýlky nám zase pomohl
šikovný tatínek.
Postupem času se děti tak vypracovaly, že při rozsvícení vánočního stromu byly schopné bez
problému vystoupit a program se naučily za pouhý týden.
V nejbližší době nás čeká vánoční besídka. Věřím, že ji zvládneme stejně dobře, protože
z dětí se postupně stávají samostatné, sebevědomé a cílevědomé osobnosti.
Koncem minulého školního roku a začátkem letošního jsme se zaměřili na údržbu zahradního
zařízení. První akcí byla oprava a nátěr “kůlny“ na hračky. Poprvé přišlo asi 5 brázdimských
rodičů. Požádali jsme proto zvlášť rodiče poleradských dětí o pomoc. Přišli všichni, někteří
i oba rodiče a společně natřeli celou kůlnu. Hlavním sponzorem a vedoucím akce byl pan
Stránský. V září jsme oslovili rodiče nových dětí o pomoc při nátěru zahradního zařízení před
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zimou. Přišli všichni podle svých časových možností a průlezky a ostatní zařízení zazářily
v novém kabátě. Všem moc děkujeme.
Na závěr mi dovolte popřát všem – dětem, rodičům, zaměstnancům, sponzorům a příznivcům
– krásné Vánoce plné pohody, pevné zdraví a úspěšný rok 2012.
Krotká Oldřiška
ředitelka MŠ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Životní jubilea:
Dovolujeme si blahopřát naším spoluobčanům, kteří se ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku
dožívají svého významného jubilea:
12.10.

Mazancová Milena

80 roků

2.11.
5.11.
20.11.

Korbelová Marie
Doubravová Jiřina
Novák Václav

84 roků
81 roků
75 roků

1.12.
11.12.
12.12.
22.12.

Tumpach František
Peštová Stanislava
Krajčírová Anna
Kašpárek Josef

80 roků
84 roků
85 roků
86 roků

Všem upřímně gratulujeme a přejeme jim pevné zdraví, spokojenost a životní elán do
dalších let.

Narozená miminka
Kristýna Janáková
Zuzana Knetlová

9.10.2011
4.11.2011

Jana Šídlová
Jan Šídlo

21.11.2011

K radostné události rodičům blahopřejeme.

Z KRONIKY OBCE
Rok 1977
Rada MNV v Brázdimě společně s výborem Národní fronty v Brázdimě uzavřela na
počest 60.výročí VŘSR závazek. Závazek se týkal: 1. Péče o zlepšení životního prostředí a
vzhledu obce, 2. Kulturní a výchovné činnosti, 3. Politicko-organizačního zajištění.

4.výtisk/prosinec 2011

-Strana 4-

Brázdimské noviny
Rozšíření MŠ v Brázdimě. Se stavbou bylo započato 15.6.1977. K této akci se zavázali
občané odpracovat 1000 brigádnických hodin v hodnotě 12.500 Kčs. Do konce roku bylo
odpracováno 5.200 hodin v hodnotě 67.500,-Kčs. Nepodařilo se zajistit topenářské práce a
proto akce nebyla do konce roku ukončena, jak se původně plánovalo. Na této akci se podílely
všechny složky Národní fronty.
Rozšíření veřejného osvětlení. Tato akce nebyla uskutečněna, neboť veškeré prostředky a
pracovní síly byly použity pro výstavbu MŠ. Hodnota díla měla činit 10.000,-Kčs.
Úprava veřejného prostranství. Závazek uzavřený na tuto akci byl rovněž splněn. Úsilí
bylo zaměřeno na výsadbu okrasných stromků a keřů a v obci a zalesnění kopce Kuchyňka.
Byl proveden úklid okolí domků a předzahrádek. Na této akci bylo odpracováno 4.394 hodin,
z toho mládež 1.225 hodin.
V roce 60.výročí VŘSR byly akce zaměřeny k tomuto slavnému jubileu a k plnění
volebního programu. Úspěšně byla zajištěna a proběhla slavnostní schůze k 60.výročí VŘSR.
V kulturním programu vystoupili žáci a pionýři ZDŠ v Brázdimě. Na počest 60.výročí VŘSR
byl organizován slib nových pionýrů. Dne 19.10. složilo slib 19 pionýrů v prostorách muzea
V.I.Lenina v Praze. Žáci a pionýři se zúčastnili též lampiónového průvodu obcí.
ČSŽ v Brázdimě zajistil oslavu MDŽ za velké účasti občanek. V kulturním programu
vystoupila skupina studentů z Prahy. Další akcí, hojně navštívenou, byla přednáška ženské
lékařky z Brandýské nemocnice. Na závěr byl promítnut film Helga.
Již tradiční oslavu vítání občánků zajistily členky ČSŽ na den 19.března 1977. Byli uvítání
tito malí občánkové:
Jiřina Kašpárková
Kateřina Hatková
Jana Ježková
Petra Dvořáková
Michal Herbe
Martin Knetl
Tomáš Kuchař

nar. 18.9.1976
nar. 24.9.1976
nar. 24.9.1976
nar.11.12.1976
nar.18.10.1976
nar.31.10.1976
nar.26.11.1976

matka
matka
matka
matka
matka
matka
matka

Jiřina
Jitka
Jitka
Drahomíra
Helena
Hana
Dagmar

otec
otec
otec
otec
otec
otec
otec

Josef
Zdeněk
Jan
Jiří
Jiří
Pavel
Pavel

Ve školním roce 1976-1977 navštěvovalo místní ZDŠ 52 žáků z toho: 1.ročník 13
žáků, 2.ročník 16 žáků, 3.ročník 11 žáků a 4.ročník 12 žáků. V I.třídě vyučoval s.ředitel
Korbel a ve II.třídě s.učitelka H.Barvínková.
V říjnu tohoto roku byli přivítání tito malí občánkové:
Božena Želedziewská
Zuzana Smolíková
Martin Nevěčný
Elena Salačová
Ilona Jabůrková
Naděžda Větvínská

nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.

16.2.1977
21.3.1977
25.5.1977
9.6.1977
18.7.1977
5.7.1977

matka
matka
matka
matka
matka
matka

Jiřina otec Stanislav Adam
Eva
otec Josef
Zdeňka
otec František
Marie
otec Václav
Stanislava otec Václav
Ivana
otec Dimitrij

Z obecní kroniky pro Vás vybrala Ilona Strnadová
Pomozte psát obecní kroniku.
Vážení spoluobčané, ráda bych Vás požádala, abyste pomohli psát obecní kroniku. Přála
bych si, aby v naší kronice byly zaznamenány i události, které jsou, nebo za několik let budou
zajímavé a já o nich nevím. Pokud ve Vašem okolí dojde k něčemu o čem si myslíte,
že by mělo, nebo mohlo být zaznamenáno, napište to a vhoďte do schránky na OÚ. Kronika
obce, zvlášť čteme-li ji s odstupem, je velice zajímavé čtení, byla by škoda, kdybychom
budoucí generace ochudili o informace z našeho života jen proto, že nebyly zaznamenány.
Ilona Strnadová
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KULTURNÍ AKCE
Brázdimský Halloween
Letos 29.10 2011 se konal již druhý ročník Brázdimského Halloweenu . Přišli jste v
hojném počtu a vytvořili skvělou atmosféru. Rádi by jsme Vám tak chtěli poděkovat a už se
těšíme na příští rok. Děkujeme také hostinský od Vernerů za poskytnutý azyl. Paní Knetlové
za sladkou a velmi zajímavou tečku na závěr.
Jelikož se blíží vánoční svátky, přejeme Vám Šťastné a Veselé Vánoce a hodně zdraví do
Nového roku!!!
Lucie Dekánková a spol.

4.výtisk/prosinec 2011

-Strana 6-

Brázdimské noviny

Mikulášská dílna
Letos jsme připravili pro všechny děti z Brázdima i okolí, tak trochu netradiční
Mikulášskou nadílku. V sobotu 3.12.2011 jsme se sešli ve 13:30 hodin v hostinci U Vernerů,
kde byla pro všechny děti, co se nebály a přišly, připravena taková malá Mikulášská dílna.
Pod vedením šikovných členek TJ Svornost Brázdim si děti mohly vyrobit vánoční svícínky
z jablíček a koření, adventní věnečky, kterými si doma mohou ozdobit třeba vchodové dveře,
nebo krásné papírové ozdoby na stromeček či hvězdu do okna, nebo barevný papírový řetěz.
Také si zde mohly, některé i poprvé ve svém životě vyzkoušet jak se malují a zdobí medové
perníčky.
Na závěr dorazil i moc hodný pan Mikuláš s anděly a čerty a přinesli všem dětem malý
balíček sladkostí. Děti je za to odměnily básničkami a některé dokonce i zazpívaly koledy.
Přesto že jsme čekali větší počet malých šikulů, kteří přijdou společně se svými rodiči
si v předvánočním shonu udělat hezkou chvilku na vánoční tradice, i tak se toto setkání
vydařilo a mnozí se jistě něčemu přiučili.
Doufáme, že i Vám se v Mikulášské dílničce líbilo, a že se příště uvidíme ve větším počtu.
Všem těm, kteří neustále pomáhají všemi různými způsoby při přípravách akcí pro
děti, mnohokrát děkuji a přeji jim i jejich rodinám krásné prožití Vánoc, hodně štěstí, zdraví a
mnoho dobrých nápadů do nového roku.
Hana Svobodová

Výroční valná hromada SDH Brázdim
Dne 3.12.2011 se konala výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů Brázdim, na které
byl zhodnocen uplynulý rok, jak už v činnostech kulturních, tak především v požárním
sportu, ve kterém dosáhlo hlavně ženské družstvo velikých úspěchů. Dále byli přijati noví
členové a byla předána ocenění. Po skončení schůze hrála k tanci a poslechu skupina
Rosomák.
Jan Procházka
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SPORTOVNÍ RUBRIKA
TJ Svornost Brázdim

Fotbal – 3.třída – skupina A
Po odehrané podzimní části se naše mužstvo nachází s deseti body na 13. pozici a
skórem 20:39. V prvních šesti zápasech jsme získali velmi dobrých 9 bodů. Bohužel ve
zbývajících sedmi se nám podařilo uhrát pouhý bod za remízu s Odolenou Vodou.
Výsledkově je to určitě zklamání. Herní projev na domácí půdě byl uspokojivý. Na výborně
připraveném hřišti jsme se snažili předvádět kombinační hru. V zakončení jsme ale nebyli
produktivní jak jsme potřebovali a když se k tomu přidala ještě chyba v obraně, kterou ke vší
smůle většinou soupeř potrestal, nemohli jsme myslet na vetší úspěch. Předvedená hra na
hřištích soupeřů už nebyla tak dobrá a proto jsme nedokázali získat ani jeden bod při skóre
2:22. Doufáme, že jarní část bude ve všech směrech mnohem úspěšnější a budeme bavit naše
příznivce dobrým fotbalem.
Ondřej Němeček
1.

SK Zápy B

13

11

1

2.

Sokol Klíčany

13

7

3

1.FC Líbeznice
TJ Sokol
4. Šestajovice
Aero Odolena
5. Voda

13

7

3

13

7

1

13

5

5

6.

13

6

2

Sokol Větrušice
FK Brandýs8. Boleslav C

13

6

1

13

5

3

9. Sokol Vodochody
10
.
Sokol Předboj
11 Sokol
. Vyšehořovice
12
.
SKK Hovorčovice
13 Svornost
. Brázdim
14
.
Jiskra Kojetice

13

5

3

13

5

2

13

4

3

13

3

3

13

3

1

13

0

3

3.

Sokol Klecany B

7.
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HC Brázdim
Myslím si, že stojí za zmínku vás informovat, že v naší obci je také hokejový tým. Je
to parta nadšenců, kteří páteční večery tráví na bruslích na zimním stadionu v Neratovicích.
Nehrají žádnou soutěž, ale chodí si zahrát jen tak pro radost.
Jan Procházka

Hokejový tým Brázdim

Aerobik pro ženy a dívky.
Cvičí se v tělocvičně ZŠ Brázdim.
Cvičební úbor, obuv do tělocvičny, pití a ručník s sebou.
Cena hodiny je 25,- Kč.

PONDĚLÍ od 20:00 hodin velké míče s Hankou
4.výtisk/prosinec 2011
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STŘEDA od 20:00 hodin aerobik s Markétou
Zase se na Vás těšíme od 2. ledna 2012

Brázdimské noviny vydává Obecní úřad Brázdim. Počet 220 výtisků. Zdarma. E-mail: oubrazdim@volny.cz

Obec Brázdim, Nový Brázdim 30, 250 63
Tel.: 326 902 928
e-mail: oubrazdim@volny.cz
Vážení odběratelé,
Dovolte mi, abych Vás požádal jménem Dobrovolného svazku obcí o vyplnění
níže uvedené tabulky a její vrácení na Obecní úřad Brázdim ( buď osobně nebo
vhozením do schránky před úřadem). Jedná se pouze o kontrolní odečet,
abychom měli přehled o odebrané vodě.
Prosíme Vás proto o zapsání stavu vodoměrů ke dni 31.12.2011
Děkuji Vám za spolupráci
Krotký Pavel, starosta

STAV VODOMĚRU – ODEČET
Odběratel: č.
Jméno a příjmení, jméno právnické osoby

Adresa:
Odběrného místa, popř. čísla pozemku

Stav vodoměru:
Vyplňte kolik m3 odebrané pitné vody
Vodoměr vykazuje, uveďte všechny čísla,
které ukazuje vodoměr v době odečtu
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Odečteno dne:
Telefon, nebo e-mail:
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