BRÁZDIMSKÉ
Noviny
říjen 2012

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další vydání novin, ve kterých bych vás rád opět informovat o
činnosti zastupitelstva za uplynulé čtvrtletí. Dále o společenském, kulturním a sportovním
dění v naší obci.
Od posledního vydání uplynuly tři měsíce, během kterých jste jistě mnozí z vás načerpali síly
o letních dovolených strávených doma, nebo v zahraničí. A někteří se naopak vyčerpali
pracemi na zahradách a při údržbách svých domů.
Jan Procházka

ZE ŽIVOTA V OBCI

Oplocení za 750 000 Kč !
Vážení spoluobčané,
rád bych se s Vámi touto cestou podělil o svůj názor na rekonstrukci dětského hřiště.
Před třemi lety jsem já a šestnáct tátů brigádníků provedli úpravu parku ve Starém Brázdimě,
do stavu v jakém se dnes nachází. Provedla se oprava starého plotu, úprava vchodu s novou
brankou a 25 m oplocení jsme vybudovali nově. Uvnitř parku jsme instalovali herní prvky pro
děti. A to věž se skluzavkou, dvě pérové houpačky a kolotoč. Pan Petružálek věnoval a
instaloval pingpongový stůl. V parku jsou umístěny 3 lavičky a popelnice na odpadky. Celý
prostor je osvětlen. Prostor kolem herních prvků je vysypán drobným kačírkem, který
vyhovuje bezpečnosti dopadových ploch, dle norem.
Materiál na téměř celou akci hradila obec a to 156 000 Kč.
Firma Petružálek dodala zdarma, zemní práce, odvoz zeminy, písek a kačírek na dopadové
plochy.
Brigádníci odpracovali zdarma 200 hodin.
Letos z jara jsme v parku opět brigádnicky postavili hrazdu na houpačky. Bytelnou železnou
konstrukci zhotovil pan Salač za 10 000Kč. Zemní práce a písek dodal zdarma pan
Petružálek.
Při stavění konstrukce pomáhal s nakladačem zdarma pan Zurynek.
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Ostatní materiál stál cca 3000Kč. Brigádnicky jsme odpracovali 40 hodin zdarma .
Do dnešní podoby zaplatila obec za úpravu parku 169 000Kč!
Doposud nezištná iniciativa.
Od teď tržně dotační iniciativa.
Při loňském rozsvěcení vánočního stromu přišel pan V.Verner s návrhem výhodné dotace, na
rekonstrukci oplocení a dopadových ploch v parku ve Starém Brázdimě. Jediné co bylo od
začátku upřesněno, byla cena celé akce a to 600 000 Kč. Osm měsíců jsem bez úspěchu žádal
o dokumentaci k této akci! Dokumentace, do které jsem měl poté možnost nahlédnout, mě
nepřesvědčila o užitečnosti celé investice a ani o účelném vynaložených veřejných peněz.
Z mého poněkud naivního pohledu, potřebuje prostor parku skutečně zrekonstruovat cca
100m oplocení, 30m je zhotoveno nově. Avšak dopadové plochy pod stávajícími herními
prvky, jsou z bezpečnostních hledisek podle norem a mají minimální náklady na dlouhodobou
údržbu, proto není potřeba je měnit za jiné. Tudíž práce, na které je dle mého názoru účelné
vynaložit veřejné peníze, jsou jen ty na opravu 100m oplocení v ceně cca 200 000 Kč.
První zveřejněná cena akce byla 600 000 Kč. Poslední mě známá částka za ,,rekonstrukci“ je
již 750 000 Kč. Tj. 550 000 Kč zbytečně vynaložených veřejných peněz!
Bude-li mít někdo fakta, kterými mě přesvědčí, že se mýlím, omluvím se těm, kteří by se
cítily dotčeni.
Závěrem děkuji všem těm, kteří se na úpravě parku do současné podoby podíleli.
Jiří Neckář

Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zápis z jednání obecního zastupitelstva ze dne 2.8.2012
Přítomni:

Krotký Pavel, Kašpárek Milan, Neckář Jiří, Procházka Jan, Svobodová Hana

Omluveni:

Verner Vlastimil, Ing. Knetlová Kristýna, Wernerová Alena

Program: 1) Různé
2) Diskuse
3) Usnesení a závěr
Starosta přivítal přítomné zastupitele, byl odsouhlasen program dnešní schůze a zvoleni
navrhovatelé usnesení a ověřovatelé zápisu: Neckář Jiří, Kašpárek Milan
Byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání – splněno
1) Různé:
• starosta seznámil zastupitele s jeho aktivitami ohledně shánění staré kroniky obce,
která byla do roku 1963 a byla odevzdána do Okresního archívu, kde se bohužel
nenašla.
• informoval o odeslání dodatku k nájemní smlouvě p. Dalešické na zvýšení nájmu ve
školním bytě a nyní čekáme na její vyjádření
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2) Diskuse:
p. Svobodová
• chtěla vědět, zda obec poskytuje informace do novin REGION, kde jí jsou stále
uváděny cvičební hodiny i přes letní prázdniny – obec tyto noviny o ničem
neinformuje,
• dále chtěla vědět, proč se neplatí faktury za vody na našem obecním úřadě, ale ve
Veleni, zde jí starosta vysvětlil, že faktury vydává Sdružení obcí, které má již svou
stálou účetní a tak se musí faktury platit v sídle Sdružení nebo převodem přes účet
• dalším dotaz měla na to proč je několik odkazů na internetu na stránky obce – stránky
obce jsou www.obecbrazdim.cz
p. Procházka
• měl požadavek více rozvést v zápisech diskusi – diskuse bude v zápisech rozepisována
podrobněji
p. Kašpárek
• informoval zastupitele o budoucí výstavbě vysokého napětí, které povede přes naší
obec – stávající ochranné pásmo nebude dotčeno. Výška stožárů bude 46m, rozpětí
2x14,5m. Realizace 2014 - 2016.
Zápis z jednání obecního zastupitelstva ze dne 4.10.2012
Přítomni:

Krotký Pavel, Kašpárek Milan, Schütz Ivan, Procházka Jan, Neckář Jiří,
Svobodová Hana, ing. Knetlová Kristýna, Wernerová Alena

Omluveni:

Verner Vlastimil

Program: 1) Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
2) Plán spol. zařízení při pozemkových úpravách
3) Různé
4) Diskuse
5) Usnesení a závěr
Starosta přivítal přítomné zastupitele, provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání –
splněno
Byli zvoleni ověřovatelé zápisu a navrhovatelé usnesení: ing. Knetlová, p. Schütz
Zapisovatelka: p. Moudrá
1) Obecně závazná vyhláška č. 1/2012:
p. Kašpárek seznámil zastupitele s návrhem nové vyhlášky č. 1/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů – zastupitelé diskutovali o výši poplatku a
odsouhlasili výše uvedenou vyhlášku s tím, že poplatek za odvoz popelnic na rok 2013
bude 700Kč na osobu (výše poplatku se odvíjí z celkové částky, která byla v minulém
roce zaplacena za komunální odpad)
Zároveň zrušili obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 k 31.12.2012.
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2) Plán spol. zařízení při pozemkových úpravách:
Starosta seznámil zastupitele s Plánem společných zařízení při komplexních
pozemkových úpravách, které jsou v současné době prováděny v naší obci – jedná se
o zpevnění několika současných cest, jak v obci, tak polních – bylo schváleno 7 hlasy,
1 zastupitel se zdržel hlasování
3) Různé:
• starosta informoval o jednání s Ing. Zíkou ohledně přístupové komunikace
k plánové výstavbě domu s pečovatelskou službou, který se chystá stavět ve
Velikém Brázdimě. Seznámil je s vyjádřením, které mu obec dala k územnímu
a stavebnímu řízení – zastupitelé pověřili starostu dalším jednáním
• byla odeslána faktura za školné do obce Polerady na docházející žáky – faktura
byla uhrazena
• starosta informoval zastupitele o tom, že podepsal smlouvu s Krajským
úřadem Středočeského kraje ohledně dotace na vybudování dopadových ploch
na dětském hřišti a rekonstrukce plotu tamtéž – práce začnou v nejbližší době
• zastupitelé diskutovali o nejvhodnějším termínu rozsvícení vánočního stromu a
shodli se na 8.12.2012 od 17.00 hodin. Dále se dohodli požádat MŠ a ZŠ o
malý vánoční program a výrobu netradičních vánočních ozdob.
• p. Kašpárek seznámil zastupitele s žádostí pana Holuba na výměnu pozemků
p.č. 649/9 za část 649/7 – odsouhlaseno
4) Diskuse:
p. Svobodová:
• měla dotaz ohledně obecního auta - bylo jí sděleno, že obecní auto jezdí
o víkendu – starosta ji odpověděl, že je využíváno pouze pro obecní účely a je k němu
vedena řádná kniha jízd, která souhlasí.
• zajímala se o výši nájmu konzumu – bylo jí sděleno, že pan Verner hradí elektr.
energii i za lisovnu plastů a tím je jeho nájem hrazen
• měla dotaz, zda je možné pronajmout krám jinému nájemci a zda by si místní MŠ a ZŠ
mohli dát své práce jako výstavku do výlohy konzumu – starosta sdělil, že obchod má
smlouvu s tříměsíční výpovědní lhůtou a záleží na zájemcích o pronájem obchodu.
Výstavka MŠ a ZŠ je kdykoli možná. Bylo již dříve realizováno a ředitelky MŠ a ZŠ o
další možnost nepožádali.
• seznámila zastupitele s tím, že školská komise navštívila ředitelky MŠ a ZŠ s dotazem
jak dlouho chtějí setrvat ve svých funkcích. Kdy jim bylo sděleno, že ředitelka MŠ
chce skončit za dva roky a ředitelka ZŠ přesný termín neví a pokud jí zdravotní stav
dovolí, tak by ráda dodržela prodlouženou dobu jmenování do funkce (tj. ještě pět
roků). Paní učitelka Kovaříková předpokládá, že bude ve škole pracovat ještě dva
roky. Paní učitelka Krásná nyní nastoupila na školu, aby si zvýšila kvalifikaci na
výuku.
• seznámila zastupitele, že se školská komise dohodla s ředitelkou MŠ, že od 1.1.2013
zvýší školné na 400Kč na měsíc.
• dále byl sdělen požadavek MŠ instalovat žaluzie do MŠ, že jsou protékající záchodky,
že by bylo vhodné vyměnit okna na záchodcích v 1. patře, která nedoléhají a že je
nedostatečné osvětlení před budovou školy – na tento fakt starosta sdělil, že již
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požádal firmu ELTODO, která v naší obci spravuje veřejné osvětlení, aby protáhli toto
vedení na roh školy, aby byl prostor lépe osvětlen
p. Procházka
• hovořil o tom, že se seznámil se smlouvou na rekonstrukci oplocení a vybudování
nových dopadových ploch na dětském hřišti. Poznamenal, že chybí projektová
dokumentace. A měl dotaz k několika položkám v rozpočtu, u kterých nebylo zřejmé,
co obsahují – starosta sdělil, že projektová dokumentace k této akci není a dotazy
vysvětlil.
• k minulému zápisu měl námitku, že chtěl do zápisů psát nejen dotaz zastupitele, ale i
odpověď na tento daný dotaz – zápis doplněn dle dohody
• navrhl, aby se zápisy zastupitelům posílali elektronicky – zastupitelé se dohodli na
tom, že postačí, když jsou zápisy umisťovány na internetových stránkách obce
• navrhl, aby starosta na začátku každého zasedání seznámil zastupitele s činností úřadu
vždy za uplynulé čtvrtletí (schválená stavební povolení, proběhlá jednání s úřady, atd.)
• měl dotaz, zda se zeď u sběrného dvora bude nějak upravovat a zda by nebylo možné
zpevnit celý dvůr za obecním úřadem – starosta sdělil, že se na zbytek dvora dá štěrk,
aby byl dvůr zpevněn
• měl dotaz, zda se provádí kontrola vzrostlých stromů v obci - starosta sdělil, že nyní
provádí Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí dendrologický
posud na památné vrby v důsledku toho, že vzrostlá vrba na Králikově dvoře spadla
při silnějším větru
• měl dotaz, jakým způsobem se obecní úřad dozvídá o vyhlašovaní dotací – starosta mu
sdělil, že tyto informace dostáváme od krajského úřadu Středočeského kraje, ale i on
sám hledá na internetu nějakou vhodnou dotaci. Nyní máme projekt na zateplení
budovy školy a doděláváme projekt na rozšíření ČOV. Na tyto dva projekty sháníme
dotaci.
• sdělit zastupitelům, že ho pan Kuchař z Velikého Brázdima požádal, zda by nebylo
možné udělat ve vesnici nějaká dopravní omezení, že auta zde jezdí rychle –
zastupitelé se dohodli, že udělí průzkum trhu a na dalším jednání proberou možné
varianty.
p. Neckař
• hovořil o zvýšení nájmu ve školním bytě, kdy školská komise jednala s p. Dalešickým,
který jim sdělil, že se nebrání dalším jednání ohledně nájmu bytu - zastupitelé se
pověřili členy školské komise k dalším jednáním
• měl dotaz, zda již obec Sluhy uhradila směnku na Kč 1 milión – kdy starosta sdělil, že
jsme obdrželi první splátku ve výši 60.000Kč, ale ještě nehovořil se starostou obce
Sluhy, jak si představují splátkový kalendář, nebo zda bude zbývající částka uhrazena
najednou
• upozornil na stav silnic v obci, kdy jsou trhliny v napojení – starosta mu sdělil, že
hovořil se správcem našich komunikací panem Čížkem ze Správy silnic, který mu
sdělil, že na letošní rok mu již žádné peníze nezůstaly, zastupitelé se tedy dohodli, aby
starosta o problému silnic napsal na Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy,
zda ten s tím bude moci něco udělat.
• upozornil na nedodělaný vjezd do domu čp. 29 ve Starém Brázdimě – zastupitelé se
dohodli, že tento vjezd upraví, až nový majitel domu skončí stavební úpravy
• upozornil na propadávající se překop silnice u vjezdu k p. Filipovi, ze kterého se stává
umělý retardér
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Ing. Knetlová
• měla dotaz, že na třídní schůzce byli zvoleni do školské rady zástupci rodičů a nyní se
dočetla, že by tato rada měla být zřizována zřizovatelem, což je Obec Brázdim, tak co
o dané věci pan starosta ví - pan starosta přislíbil, že o této věci pohovoří s paní
ředitelkou, zda jen špatně nenazvala toto sdružení a podívá se ještě do zřizovací listiny
školy.
5) Usnesení a závěr:
Byly odhlasovány body 1 a 2 tohoto zápisu.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Provoz sběrného dvora
Bude v letošním roce ukončen 30.11.2012

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Životní jubilea:
Dovolujeme si blahopřát naším spoluobčanům, kteří se ve třetím čtvrtletí tohoto roku
dožívají svého významného jubilea:
17.7. Thomová Petruše
30.7. Thoma Otakar

65 roků
70 roků

2.8.
23.8.
26.8.
26.8.
31.8.

Krajčíř Miroslav
Veselá Věra
Dobšová Jarmila
Zemanová Anna
Houštecký Jiří

65 roků
65 roků
65 roků
66 roků
75 roků

3.9.
5.9.
19.9.
24.9.
25.9.

Novotná Marie
Kaucká Zdeňka
Hatková Zdeňka
Fígr Miroslav
Volfová Jaroslava

75 roků
87 roků
87 roků
70 roků
70 roků

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

26.7.2012

Květuše Zurynková

27.7.2012

Antonín Zurynek

3.8.2012

Milena Kašpárková

19.9.2012

Všem pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Z KRONIKY OBCE
ROK 1981
Dne 1. ledna asi kolem 9.hodiny se zablesklo a v zápětí následovala ohlušující rána.
Mnoho občanů bylo v domnění, že to byla nějaká salva k novému roku. Podle sdělení
meteorologického ústavu nastal místní kruhový výboj. Tento přírodní úkaz se opakuje jednou
za mnoho let. V měsíci lednu uspořádal Sbor pro občanské záležitosti spolu s ČSŽ vítání
nových občánků.
V březnu uspořádal ČSŽ v Brázdimě v pohostinství oslavu MDŽ. Oslava byla hodně
navštívena místními ženami a všem se líbila. 13.března byly zahájeny práce na úpravě pěšiny
do velkého Brázdimě. Pracovalo se na kladení obrubníků a dlaždic.
V dubnu se konala veřejná schůze na které předseda MNV s. Faltys zhodnotil minulé
volební období. Na této schůzi byli současně představeni kandidáti do všech stupňů národních
výborů a České národní rady. Jelikož toto byla poslední schůze, byli všichni přítomní pozváni
na oslavu 1.máje.
1.máj se slavil jako každoročně v Brandýse n.L. Na oslavu pracujících se vypravilo
z Brázdima mnoho občanů, aby tam spontánně manifestovali za mír a přátelství mezi národy.
8.května prošel obcí lampiónový průvod a byl položen věnec u pomníku padlých z obou
světových válek.
V červnu jakož i minulá léta, byl uspořádán na hřišti mezinárodní den dětí. Byla to akce
pro děti z Brázdima i Polerad. Děti přivedly různé hry, které se líbily jak malým tak i velkým.
Na konec se závodilo o ceny, každé dítě bylo odměněno. Večer se žádnému nechtělo domů.
Pořadatelé byli spokojení s vydařenou akcí. Na celé akci se podílely všechny složky NF. 5. a
6. června proběhly volby do ČNR a Federálního shromáždění. Volební místnost byla na
MNV. Všech 17 navržených poslanců do MNV v Brázdimě bylo zvoleno. Byli zvoleni tito
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poslanci: Dobšová Jarmila, Faltys Jan, Hatka František, Hřebíčková Olga st., Kašpárek Josef
ml., Korbel Stanislav, Krotký Pavel, Kuchařová Helena, Ložek Jaroslav st., Malý Rudolf,
Moucha Vladimír st., Plichta František, Přeslička Kamil, Smolík Josef, Šindlauer Jiří,
Vorlíček Antonín a Novotná Marie. 29.června se konalo v pohostinství ustavující plenární
zasedání MNV v Brázdimě. Na této schůzi byli zvoleni předseda MNV, tajemník, rada MNV
a jednotlivé komise. Předsedové jednotlivých komisí jsou členy rady MNV.
Předseda MNV
Smolík Josef
Tajemník
Korbel Stanislav
Komise pro výstavbu a zemědělství
Předseda
Kašpárek Josef
Členové
Faltys Jan, Hatka František, Vorlíček Antonín
Komise finanční
Předseda
Moucha Vladimír
Členové
Plichta František, Malý Rudolf
Komise školská a kulturní
Předseda
Novotná Marie
Členové
Korbel Stanislav, Přeslička Kamil
Komise pro obchod
Předseda
Kuchařová Helena
Členové
Dobšová Jarmila, Hřebíčková Olga
Komise veřejného pořádku
Předseda
Ložek Jaroslav
Členové
Krotký Pavel, Šindlauer Jiří
Ve školním roce 1980-1981 učili na zdejší škole Korbel Stanislav – ředitel školy a
Barvínková Helena – učitelka. Místní školu v tomto roce navštěvovalo celkem 53 žáků.
Ředitelkou MŠ byla s. Birknerová M. a školu navštěvovalo celkem 51 dětí.
18.července a v následujících 4 dnech napršelo tolik vody, že není v Brázdimě pamětníka,
který by něco podobného zažil. Napršelo 167 mm vody, což mělo za následek vytopení všech
sklepů u níže položených domů a na pomoc musela nastoupit různá technika, aby zdolala
kalamitu. Zemědělské práce se mnoho zpozdily a žně se o několik dnů vzdálily. Sklízelo se za
velmi špatných podmínek, obilí bylo velmi polehlé, což zkreslilo plánované výnosy. V polích
se tvořily veliké rybníky, které dosti pomalu vysychaly. V tomto měsíci sbor pro občanské
záležitosti spolu s ČSŽ uskutečnil v letošním roce druhé vítání občánků.
V srpnu byla dokončena až na malé úpravy dlažba cesty do Velkého Brázdima. Slib byl
dodržen, že děti 1.září půjdou do školy po novém chodníku. Ještě v tomto měsíci bylo mnoho
obilí nesklizeno, na pomoc přijely kombajny až z jižní Moravy. Byla nasazena veškerá
zemědělská technika leč marně, pole byla rozbahněná a žně se vlekly pomalým tempem.
Ztráty na obilí byly veliké.
V listopadu proběhly slavnostní schůze k VŘSR, uskutečnil se lampiónový průvod obcí a
byla položena kytice k pomníku padlých. V tomto měsíci velice pršelo a ztěžovalo to veškeré
zemědělské práce, hlavně sklizeň cukrovky.
Hodnocení socialistického závazku za rok 1981. Plenární zasedání MNV v Brázdimě na
své schůzi 22.12.1981 hodnotilo závazek na rok 1981. Jeho plnění: Na úseku zvelebení obce
v neinvestiční části byl závazek splněn v hodnotě díla na 174.000,-Kčs. Při těchto akcích bylo
odpracováno zdarma 8.306 hodin. Z toho složky NF 2.710 hodin a SSM 980 hodin. Byl
zbudován chodník ke škole v hodnotě 130.000,-Kč. Členky ČSŽ se staraly o výsadbu 260
keřů růží u nového chodníku podle hlavní silnice. Dále se staraly o zeleň u MŠ. Sportovci se
starali o úpravu hřiště, myslivci zalesňovali neplodné plochy, požárníci provedli vyčištění
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nádrže ve Starém Brázdimě. Zajišťovali, se členy komise veřejného pořádku, preventivní
prohlídky. V průběhu roku byly organizovány národní směny na úpravu obce. Sběr surovin:
železný šrot – 224q, papír – 35q, barevné kovy 20q, králičí kožky – 1200 ks. Průměr na
občana 48 kg. Aktivita místní knihovny se zvýšila. Počet aktivních členů je 69. Celkový počet
vypůjčených knih činí 1370 ks.
Hospodaření JZD Svornost za rok 1981:
Pšenice plnění 85,4%, ječmen plnění 77%, kukuřice plnění 103%, cukrovka plnění 78,7%,
vepřové maso 108,7%, hovězí maso 90,1%, mléko 94,2%. Tento rok byl pro zemědělce
nepříznivý.
Naší noví občánkové narození v roce 1981: Veronika Gombová, Marcel Kaucký, Lucie
Havlíková, Renáta Knetlová a Marie Krotká.
V roce 1981 zemřeli tito občané: Jaroslav Slavík – 71 let, Jaroslav Kaucký – 59 let, Marie
Hluchá – 95 let, Marie Hrdinová - 80 let, Alois Vořechovský – 80 let, Václav Mazel – 77 let,
Henrieta Sochatzí – 70 let a Marie Čechlovská – 79 let.
Z obecní kroniky pro Vás vybrala Ilona Strnadová

KULTURNÍ AKCE
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Školní rok už je zase v plném proudu, ale my se ještě nad naším článkem vrátíme do
doby letních prázdnin, pohody, volna a krásných slunných dní. Vraťme se do poslední
prázdninové soboty, kdy jsme se opět sešli společně s dětmi a jejich rodiči na místním hřišti,
při dalším ročníku Rozloučení s prázdninami.
Opět jste se dostavili ve velmi hojném počtu, což nás těší obzvlášť. Je vidět, že se Vám naše
akce líbí a nás to motivuje ještě více.
Letos jsme si opět společně zasoutěžili s našimi dospěláky, kteří se úžasně zapojili do
více či méně bláznivých dětských her. Jako byl např. slalom s dětmi v pracovním kolečku,
přetahování lanem, nebo dostihové závody. Děti si vysoutěžily spoustu sladkostí, které nám
dodal náš milý sponzor pan Marek Zapletal.
Další soutěže si děti procházely, jak oni samy chtěly. Skákání v pytlích, chůze na
chůdách, kroužení obručí, shazování válečků, skládání obrázků nebo třeba třídění barevných
uzávěrů z PET lahví. Všude byly odměněny drobnou sladkostí, obrázkem či nálepkami.
Poté si všichni společně s lektorkou Vlaďkou Obdržálkovu zatančili v rytmu Zumby. Někteří
dokonce úplně poprvé v životě. A šlo jim to opravdu moc dobře.
Po Zumbě ještě nebylo naše pozdní odpoledne zdaleka u konce, protože nás ještě čekala
bohatá tombola. A když se trochu zešeřilo, na úplný závěr pro nás naši hasiči připravili
velikánskou hranici, kde jsme si opekli buřtíky a k tomu nám na kytaru zahrála a zazpívala
slečna Erika Chlustinová.
Počasí nám bylo velmi příznivě nakloněno. Byl to krásný teplý večer. Příjemná tečka na závěr
našeho aktivního dne. Někteří si jen poseděli, zazpívali, jiní si zase popovídali s přáteli, které
již dlouho neviděli a děti se naposledy vydováděly před tím, než zase usedly do školních
lavic…
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této dětské akce. Děkujeme za
vaše finanční příspěvky, které použijeme na další připravovanou akci pro děti.
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Svobodová Hana
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SPORTOVNÍ RUBRIKA
TJ Svornost Brázdim

Brázdim A – 3.třída – skupina A
Do nadcházející sezóny 2012-13 jsme vstoupili s očekáváním mnohem lepších výkonů a také
umístěním v horních patrech tabulky. K tomu by nám měli přispět posily Filip Černý
(Střížkov), Michal Krejčí (Čelákovice), Václav Šmíd (hostování Zeleneč) a staronové tváře
Roman Machovec (Střížkov) a Ondřej Němeček (hostování Klecany). Vstup do sezóny se
nám povedl fantasticky, kdy jsme venku porazili Předboj 4:1, doma v derby Veleň 5:1 a
Brandýs C na půdě Dřevčic 4:3. Ve 4. kole jsem hostili ambiciózní tým Klecany B, které díky
naším dobrým výsledkům přijeli posíleni o 4 hráče A týmu (středočeský kraj). Bohužel jsme
tento zápas nezvládli hlavně takticky, kdy jsme zbytečně otevřeli hru a utržili jsme lekci
v podobě prohry 9:3. Naštěstí se nám tento debakl podařilo odčinit heroickým výkonem
v Hovorčovících, který byl těžký z hlediska udržení disciplíny. Vítězství 1:0 bylo pro nás
velmi cenné. V 5. kole jsme se mohli vzhledem k příznivým výsledkům posunout na 1. místo
tabulky, ale naše oslabená sestava domácí zápas s Větrušicema nezvládla a prohrála 2:1. Po
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šestém kole se náš bodový zisk zastavil na součtu dvanáct. Vzhledem ke složení kádru je náš
cíl se umístit nejhůře do 4. místa. Zatím se nám tento cíl daří plnit. Všichni hráči poctivě
pracují na trénincích, takže s přístupem jsme spokojeni. Doufáme tedy, že druhá polovina
podzimní části bude stejně tak úspěšná.
Tabulka po 6.kole
1.Sokol Klecany B
2. TJ Sokol Šestajovice
3. Sokol Klíčany
4. SKK Hovorčovice
5. Svornost Brázdim
6. 1.FC Líbeznice
7. Sokol Předboj
8. Sokol Vyšehořovice
9. Slavoj Veleň
10. Aero Odol. Voda
11. FK Brandýs C
12. SK Záluží
13. Sokol Větrušice
14. Mratín

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
4
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1
0
0

0
1
1
0
0
2
1
3
2
2
0
0
2
2

1
1
1
2
2
1
2
1
2
3
5
5
4
4

24:10
11:5
21:16
18:8
18:16
12:9
18:8
15:11
8:13
5:10
11:21
8:25
9:15
5:16

15
13
13
12
12
11
10
9
8
5
3
3
2
2

9
4
4
0
3
2
-2
0
2
-1
-9
-6
-7
-7

Ondřej Němeček

Požární sport

Nejdůležitějším dnem v roce pro dobrovolné hasiče Brázdim byla sobota 29.9.2012,
kdy se konal již 4.ročník netradiční soutěže u nás v Brázdimě. Zúčastnilo se jí 12 týmů, z toho
7 mužských a 5 ženských.
Pořadí v mužské soutěži: 1.místo VESLAŘI, 2.místo Brázdim A, 3. místo Brázdim B.
Pořadí v ženské soutěži: 1. místo Brázdim, 2. místo Hlavenec B, 3. místo Zápy
Putovní pohár vyhrálo družstvo Brázdim muži A.
Pro děti byla připravena tradiční zábava v podobě pěny, ve které se vyřádily do sytosti.
Počasí nám až na malý déšť docela vyšlo.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na realizaci této akce, která se stala v naší
obci tradicí.
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Jan Procházka
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Cvičení pro ženy a dívky
Pondělí
(sudý týden, dle kalendáře)
od 19:30 hodin
cvičení na gymnabalech s Hankou Svobodovou
Pondělí
(lichý týden, dle kalendáře)
od 19:30 hodin
aerobik s Hankou Svobodovou
Středa
od 19:30 hodin
stepy s Markétou Tykvovou
Cvičíme v tělocvičně MŠ a ZŠ Brázdim.
Cena jedné hodiny je 25,- Kč./pernamentka na 10 vstupů 200,- Kč.

ŽELEZNÁ SOBOTA
SDH Brázdim
pořádá v sobotu 13.10.2012 od 8:00
sběr železného šrotu.
Sběr šrotu bude probíhat, jako obvykle, svozem z celé obce.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří přispějí nějakým
tím starým kusem železa.
INZERCE

Prodej vánočních kaprů
Vánoční kapry bude možné koupit
ve dnech 22.-23.12.2012
objednávky budou přijímány
od 1.12.2012 na tel. 603815390 (Ivan Schütz)
Brázdimské noviny vydává Obecní úřad Brázdim. Počet 220 výtisků. Zdarma. E-mail: oubrazdim@volny.cz
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