BRÁZDIMSKÉ Noviny
říjen 2014
Vážení spoluobčané,
přinášíme vám podzimní vydání Brázdimských novin, a jelikož máme za rohem komunální
volby, tak je to poslední vydání novin stávajícího zastupitelstva obce.
Vrátím se v čase nazpět a dovolím si připomenout pár věcí. Před čtyřmi roky jsem převzal
štafetu vydávání Brázdimským novin po paní Šrenkové, od které jsem dostal několik
užitečných rad.
Začátky nebyly jednoduché, protože chvilku trvalo, než si člověk ujasnil co vše vydávat, od
koho získávat příspěvky a nelehká úloha byla i se závěrečnou kontrolou novin. Snažil jsem se,
aby vás každé vydání novin informovalo o tom, co se v obci událo a co se bude dít. Myslím si,
že vydávání Brázdimských novin jednou za čtvrtletí je dostatečné.
Zároveň jsem rád, že jsme udrželi Brázdimské noviny na slušné úrovni a nestaly se místem
pro vyřizování osobních sporů. S čistým svědomím vám mohu sdělit, že všechny přijaté články
byly buďto otištěny, nebo jsme vás informovali, že nemohou být vydány, ale jsou k dispozici
na Obecním úřadě. Důvod nevydání těchto článků byl vždy uveden.
Je na zvážení zdali vydávat Brázdimské noviny nadále formou sešitých listů ve formátu A4 a
černobíle, nebo se vydat cestou barevných novin třeba většího formátu.
Dále bych chtěl touto cestou jmenovitě poděkovat za pravidelné příspěvky následujícím lidem:
Mgr. Jitce Melišové (ZŠ), Oldřišce Krotké (MŠ), Iloně Strnadové (kronika), Romaně Černucké
(SDH ženy), Hynkovi Tvrdému (foto), Ing. Ondřeji Němečkovi a Davidu Šaldovi (fotbal),
Hance Svobodové (sport, děti), Ing. Josefu Krotkému (SDH, kultura) a samozřejmě i všem
ostatním, kteří přispívali články do novin.
Přílohou tohoto vydání novin jsou prezentace SNK, které obdržel OÚ na základě výzvy
uveřejněné v Brázdimských novinách 06/2014.
Jan Procházka

VĚDĚLI JSTE … ?











Brázdim se od roku 2000 rozrostl o 21 % obyvatel
Dlouhodobě obec vydává 1/3 svých nákladů na investice a 2/3 na provoz
Od roku 2000 se nám podařilo získat přes 22 mil. Kč formou dotací
Přes 50 % investic obce je pokryto dotacemi
Máme cca o 17 % nižší provozní výdaje na občana než je průměr obcí ve Středočeském kraji
Brázdim patří mezi zhruba 50 % obcí s vybudovanou kanalizací, ČOV a plynofikací
Oproti ostatním obcím provozujeme služby sběrného místa odpadů pro občany zdarma
V porovnání s ostatními obcemi máme jedny z nejnižších poplatků za kanalizaci a ČOV
Dlouhodobě si obec udržuje mírně přebytkový rozpočet
Obec si udržuje finanční rezervy pro nepředvídatelné výdaje a budoucí investice
Informace čerpány z www.rozpocetobce.cz a ČSÚ
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SLOVO STAROSTY
Vážení zastupitelé, vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás přivítal na posledním zasedání obecního zastupitelstva, které bylo
zvoleno ve volbách v roce 2010 a v těchto dnech mu končí mandát. Za několik dní, přesně 10.
a 11. října 2014 nás čekají komunální volby, kde si budeme moci svobodně zvolit nové
zástupce do obecní samosprávy. V letošních komunálních volbách budeme moci vybírat
celkem z 27 kandidátů, ze kterých vzejde 9 zastupitelů, kteří nás budou po další čtyři roky
zastupovat, proto apeluji na všechny voliče v obci, aby přišli v termínu komunálních voleb
volit.
Nyní mi dovolte, abych pohovořil o nejdůležitějších úkolech, kterými se současné
zastupitelstvo během svého volebního mandátu zabývalo.
V roce 2010 proběhlo ustavující zasedání, kde jsem byl zvolen starostou obce, a mým
zástupcem byl zvolen pan Milan Kašpárek. Byli zvoleni členové jednotlivých komisí.
V následujícím roce jsme vybudovali za obecním úřadem dvůr na shromažďování odpadů,
kam mohou občané v určené dny vozit odpad ze zahrad. Bohužel nás k tomu vedla
neukázněnost některých našich spoluobčanů, kteří si volně stojící kontejnery na zahradní
odpad pletli s kontejnery na všeobecný odpad. Kontejnery, které nyní stojí na sběrném dvoře,
tak vyvážíme na vymezené místo, kde vzniká z tohoto odpadu kompost. V rámci odpadového
hospodářství v naší obci jsme nadále pokračovali 2 x ročně se sběrem nebezpečného odpadu a
pneumatik a v rámci tohoto sběru jsme začali sbírat i objemný odpad (nábytek, linolea, atd) na
který nám svozová firma přistavuje velkoobjemový kontejner.
V tom samém roce jsme nechali namontovat dva odpadkové koše spolu s držáky na pytlíky na
psí exkrementy na cestičku ke škole, kam se naučili naši pejskaři z řad občanů chodit venčit
své psí miláčky a jejich výkaly nechávali ležet na cestičce, kde chodí děti do školy.
V tomto roce započal i Pozemkový fond zpracovávat v naší obci pozemkové úpravy, což v
podstatě znamená scelování pozemků a vytyčení společných zařízení, tj. cesty a biokoridory.
Začali jsme také jednat o nutnosti rozšíření stávající čistírny odpadních vod, jelikož její
kapacita je v současné době skoro naplněna.
V roce 2012 jsme přijali petici od občanů z Velikého Brázdima na vylepšení návsi v této části
obce. Na základě toho jsme zakoupili nové lavičky k místní zvoničce, kontejnery na tříděný
odpad jsme převezli na oplocený pozemek čistírny odpadních vod.
Dali jsme zpracovat dendrologický posudek na vrby na návsi ve Starém Brázdimě. K tomuto
kroku nás donutila nehoda, kdy jedna vrba se při bouřce vyvrátila i s kořeny. Jen zázrakem se
nikomu nic nestalo. Po zpracování tohoto posudku jsme jednali s odborem ochrany přírody o
odebrání statusu chráněný strom, abychom vrby mohli skácet, jelikož byly již v takovém
stavu, že byly našim občanům nebezpečné. Na jejich místo jsme vysadili vrby nové.
Školská komise byla pověřena jednáním s nájemníky bytu v budově místní základní školy.
Došlo k dohodě, že opustí byt do června roku 2015, jelikož staví vlastní rodinný dům. Stavba
se jim podařila dokončit dříve a byt opustili už v září 2013. Nyní je byt volný, připravený na
nastěhování případného nového ředitele školy, který vzejde z plánovaného konkurzu a měl by
se ujmout školy ve školním roce 2015/2016.
V tomto roce jsme také obdrželi dotaz od manželů Karasových ohledně příjezdové cesty k
jejich domu, na jehož základě jsme začali jednání s majiteli této cesty panem Václavem
Novákem a manželi Alešovými o jejím bezplatném předání do užívání obce. Tento krok jsme
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zdárně dokončili v následujícím roce, kdy nám byla tato přístupová cesta od vlastníků
darována.
Další rok, tedy rok 2013 jsme započali tím, že byl pronajat obecní konzum novému nájemci.
Ještě před tímto krokem nebyl panu Vernerovi po vzájemné dohodě prodloužen nájem tohoto
krámu. Ještě než se do tohoto objektu nastěhoval nový nájemce, museli jsme ho dát trochu
opravit. Jednalo se zejména o opravy vlhkých zdí, vymalování celého objektu a instalace
ústředního topení s kotlem na plyn.
Pro větší bezpečnost v obci jsme se rozhodli požádat obecní policii v Mratíně o součinnost v
dodržování rychlosti a pořádku v naší obci. Určitě každý z Vás je již při jejich práci viděl. Dle
mého názoru, bych řekl, že se díky jejich činnosti snížila rychlost, kterou jezdí motoristé přes
naši obec.
V tomto roce byly díky dotaci vybudovány nové dopadové plochy na dětském hřišti, které
byly již několikrát trnem v oku některých našich spoluobčanů. Toto dětské hřiště bylo
vybudováno svépomocí několika tatínků a členů jednotky SDH. Obecní úřad zaplatil všechny
herní prvky, které zde jsou nainstalovány. Provádíme zde i pravidelné odborné kontroly a
opravujeme co je třeba. Dotace na dopadové plochy obsahovala i zhotovení nového oplocení
celého parku u pomníku, kde se dětské hřiště nachází. Při této výstavbě byl poničen chodník
kolem parku, který z vlastní iniciativy opravili místní členové mysliveckého spolku, za což
bych jim rád nyní poděkoval.
V tomto roce jsme přes prázdniny opravili parkety v tělocvičně základní školy, tím že se
znovu vytmelily, vybrousily a pak znovu nalakovaly.
Při kontrolách nátoků v naší čistírně odpadních vod jsme zjistili jeho zvýšení při deštích.
Tento fakt nás dovedl k přesvědčení, že jsou v naší obci občané, kteří svedli povrchové vody
ze svých pozemků do splaškové kanalizace, i když tato skutečnost je zakázána a povrchové
vody mají být likvidovány na vlastním pozemku. Z tohoto důvodu pověřilo obecní
zastupitelstvo Jednotku sboru dobrovolných hasičů ke kontrole připojení na kanalizaci u
jednotlivých domů v naší obci. Jejich kontroly jsou prováděny průběžně a opravdu bylo
objeveno několik porušení napojení domovních přípojek a v těchto kontrolách se bude i
nadále pokračovat
V tomto roce se také zastupitelstvo rozhodlo zažádat o 3 dotace:
Znovu jsme podali žádost o zateplení budovy základní školy a výměnu střešní krytiny, další
žádostí o dotaci byla žádost na rozšíření čistírny odpadních vod, na kterou jsme museli
zpracovat projektovou dokumentaci, která nás stála cca 420.000,- Kč
Poslední žádostí byla žádost o dotaci na rekonstrukci silnice Od Sklenářů kolem hřiště k
obecnímu úřadu. I k této žádosti jsme museli přidat projektovou dokumentaci, která nás stála
cca 112.000,- Kč
Bohužel z těchto tří žádosti jsme uspěli jen s žádostí na zateplení budovy základní školy.
Práce na zateplení právě probíhají a měli by skončit do 31.10.
Samozřejmě sledujeme dotační výzvy, a pokud bude některá, která se hodí na naše připravené
projekty, tak ji budeme podávat.
V posledním roce našeho volebního období jsme nechali nainstalovat do budovy školy
zabezpečovací zařízení a od září tohoto roku máme již jen jednu příspěvkovou organizaci a to
Základní školu a Mateřskou školu Brázdim. Toto sloučení bylo zastupitelstvem odsouhlaseno
po té, co ředitelka Mateřské školy ohlásila odchod do důchodu.
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V únoru jsme vyzvali zájemce s nabídkou na odprodej obecních pozemků na konci vesnice,
nejednalo se o stavební parcely, ale manipulační plochy. K této výzvě se přihlásil jako
zájemce pouze pan Petružálek, kterému byly pozemky prodány za Kč 400,-/m2.
Zastupitelé také v tomto roce dojednali s firmou, která nám vyváží separovaný sběr, že na
četné žádosti občanů, přidala kontejnery na ostatní plasty. Plastové lahve jsme sbírali již
dříve, ale ostatní plasty až nyní.
Chodník v Novém Brázdimě - Obecní úřad zařadil realizaci chodníku (od kovárny pana
Salače po ulici k cihelně) do svého investičního plánu před pěti lety, kdy se v tomto úseku
stala nehoda. Je to velmi nebezpečný úsek pro chodce, když se zde míjejí dvě vozidla. Z toho
důvodu bylo občanům přislíbeno, že zde bude chodník vybudován. Jelikož zde ve dřívějších
dobách cesta pro pěší byla a tato cesta byla narušena položením inženýrských sítí, tak se OÚ
rozhodl tuto akci realizovat s tím, že chodník znovu vybuduje. Nebyly zde prováděny žádné
výkopové práce, které by mohly poškodit inženýrské sítě v místě. Je nutné zmínit, že akce
byla realizována až po projednání s majiteli přilehlých pozemků a s cestmistrem, který má
tuto oblast na starosti. Nikdo ze zmiňovaných neměl ke stavbě chodníku námitek a všichni ji
uvítali, jako dobrou věc k zajištění bezpečnosti. Na začátku července letošního roku proběhlo
výběrové řízení a realizaci vyhrála firma pana Petružálka. Nyní je chodník již v provozu a
slouží spoluobčanům. Pouze bude chvíli trvat, než vysazená zeleň bude plnit svůj účel.
Bohužel vás musím seznámit s událostmi, které se začaly dít při realizaci stavby. Pan
Vladislav Levý z Velikého Brázdima začal stavbu chodníku napadat, že Obecní Úřad jedná
protizákonně, když na tuto akci nemá stavební povolení. Nejprve přivedl na OÚ vedoucí z
Krajské správy a údržby silnic, které byla situace vysvětlena a toto vysvětlení pro ní bylo
dostačující. Následně pan Levý vyvolal jednání s odborem dopravy Městského úřadu v
Brandýse n. Labem – Staré Boleslavi, kdy OÚ Brázdim opět podal vysvětlení a odbor
dopravy věc odložil. Potom se OÚ Brázdim dozvěděl informaci, že se o tuto akci zajímá
nejmenovaný publicistický televizní pořad kam někdo z občanů Brázdima zavolal.
Je s podivem, že někteří občané v naší obci dokážou napadat a kritizovat věci, které mají
zvýšit bezpečnost a být ku prospěchu nás všech. Obecní úřad jednal v dobré víře pro zajištění
bezpečnosti a není si vědom pochybení. Tato varianta znamená úsporu minimálně 60tis Kč,
které by museli být vynaloženy na projektovou dokumentaci chodníku. Je evidentní, že tato
kauza je opět jedním z předvolebních tahů místního sdružení, které se tímto způsobem snaží
před volbami skandalizovat stávající zastupitelstvo obce.
Jako poslední počin současného zastupitelstva bylo vypuštění rybníka v Novém Brázdimě a
v sobotu 4.10. proběhlo jeho vyčištění.
Vážení občané samozřejmě jsem zde neuvedl vše čím se obecní zastupitelstvo a obecní úřad
zabýval. Byly to i různé administrativní záležitosti, stížnosti na veřejný pořádek a další.
Samozřejmě, že jsme celé funkční období podporovali i finančně naše spolky jako jsou místní
fotbalisté, Sbor dobrovolných hasičů a v akce schopnosti jsme udržovali Jednotku sboru
dobrovolných hasičů, atd. Přispívali jsme také na akce, jako je Rozloučení s prázdninami,
oslavy výročí fotbalového oddílu, atd.
Dovolte mi, abych odstupujícímu zastupitelstvu, poděkoval za jejich čtyřletou práci. Bohužel
ne vše co jsme měli v plánu se podařilo, ale určitě toho není málo co vyšlo, ale to posuďte
sami Vy naši voliči.
Pavel Krotký
starosta obce Brázdim
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Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zápis z jednání obecního zastupitelstva ze dne 17.7.2014
Přítomni: Krotký Pavel, Kašpárek Milan, Procházka Jan, Verner Vlastimil, Schütz Ivan,
Ing. Kristýna Knetlová, Hana Svobodová, Alena Wernerová
Omluven: Jiří Neckář
Starosta zahájil jednání, provedl kontrolu unesení z minulého zasedání – splněno
Byli zvoleni navrhovatelé usnesení a ověřovatelé zápisu: Krotký, Kašpárek
zapisovatelkou: Moudrá
Starosta seznámil zastupitele s programem:
1) Výběr firmy na vybudování chodníku
2) Různé
3) Diskuse a závěr
1) Starosta seznámil členy zastupitelstva se zadávací dokumentací na akci „rekonstrukce
chodníku v Novém Brázdimě“, s kterou oslovil 3 firmy, jelikož se jedná o zakázku
malého rozsahu. Přečetl protokol z otevírání obálek s nabídkami. Zde komise
doporučila zastupitelstvu vybrat jako zhotovitele zakázky firmu autodoprava
Petružálek. Zastupitelé diskutovali a seznamovali se s jednotlivými nabídkami, po té
odsouhlasili jako zhotovitele firmu Autodoprava Petružálek a pověřili starostu obce
k podpisu smlouvy
2) Starosta seznámil zastupitele s neoficiální zprávou o přiznání dotace na zateplení
budovy základní školy. Jelikož obec doposud neobdržela žádné podmínky dotace, tak
za pomoci firmy SIGMIN zadala výběrové řízení k této akci, aby se ihned po obdržení
oficiální zprávy, mohlo začít s rekonstrukcí.

Usnesení k jednání obecního zastupitelstva ze dne 17.7.2014
Obecní zastupitelstvo:
Schvaluje – zhotovitele rekonstrukce chodníku v Novém Brázdimě firmu
Autodoprava Petružálek
Pověřuje – starostu obce k podpisu smlouvy s firmou Autodoprava Petružálek
Bere na vědomí – informaci o přiznání dotace na zateplení budovy ZŠ
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Zápis z jednání obecního zastupitelstva ze dne 6.8.2014
Přítomni: Krotký Pavel, Kašpárek Milan, Procházka Jan, Verner Vlastimil, Schütz Ivan,
Ing. Kristýna Knetlová, Hana Svobodová, Alena Wernerová
Omluven: Jiří Neckář
Starosta zahájil jednání, provedl kontrolu unesení z minulého zasedání – splněno
Byli zvoleni navrhovatelé usnesení a ověřovatelé zápisu: Schütz, Wernerová
zapisovatelkou: Moudrá
Starosta seznámil zastupitele s programem:
1) Jmenování komise pro otevírání obálek a výběrové komise
2) Různé
3) Diskuse a závěr
1) Zastupitelstvo se shodlo, že vybere členy komise pro otevírání obálek a zároveň tito
budou členy výběrové komise na zhotovitele zateplení budovy základní školy, na
kterou jsme obdrželi dotaci. Po diskusi zastupitelé zvolili do těchto komisí: Krotkého
Pavla, Procházku Jana a Ing. Kristýnu Knetlovou, zároveň zastupitelé pověřili starostu
obce, aby podepsal smlouvu o dílo s vítěznou firmou, aby mohli započít práce
2) Starosta seznámil zastupitele, že místní hasiči na začátku září vypustí rybník v Novém
Brázdimě a začátkem října ho vyčistí, tím že vyvezou všechno bahno
3) Diskuse: - p. Svobodová upozornila, že některé uschlé stromky na place vedle školy,
upozornila na uvolněné zábradlí na jedné z průlezek na dětském hřišti a na
nabouraný plůtek kolem hřiště

Usnesení k jednání obecního zastupitelstva ze dne 6.8.2014
Obecní zastupitelstvo:
Schvaluje –

členy komise pro otevírání obálek: Krotký, Procházka, ing. Knetlová
členy výběrové komise: Krotký, Procházka, ing. Knetlová

Pověřuje –

starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vítěznou firmou z výběrového řízení

Bere na vědomí – informaci o vypuštění rybníka v Novém Brázdimě místními hasiči
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Zápis z jednání obecního zastupitelstva ze dne 25.9.2014
Přítomni: Krotký Pavel, Procházka Jan, Jiří Neckář Schütz Ivan,
Ing. Kristýna Knetlová, Alena Wernerová
Omluven: Milan Kašpárek, Vlastimil Verner, Hana Svobodová
Starosta zahájil jednání, provedl kontrolu unesení z minulého zasedání – splněno
Byli zvoleni navrhovatelé usnesení a ověřovatelé zápisu: Ing. Knetlová, Wernerová
zapisovatelkou: Moudrá
Starosta seznámil zastupitele s programem:
1) Zpráva o činnosti obecního zastupitelstva za celé volební období
2) různé
3) Diskuse
4) Usnesení a závěr
1) Za starostu přečetl zprávu o činnosti obecního zastupitelstva za volební období p.
Schütz
2) Starosta informoval o výběrovém řízení na zateplení budovy základní školy a
provedených pracích do současné doby. Informoval i o skutečnosti, že celá tato akce
by měla skončit 31.10. 2014. V současné době se vybírá barva venkovní fasády, kde
jsou dvě varianty, jednu vybrali děti ze školy a druhou zaměstnanci školy.
Zastupitelstvo se seznámí s oběma variantami a jednu vybere.
-

Starosta informoval zastupitele, že vznesl dotaz na Krajský úřad ohledně
nepřidělení dotace, ale bylo mu odpovězeno, že nesdělují důvody, proč nebyla
dotace přiznána

-

Ing. Knetlová předložila zastupitelům ke schválení návrh hospodářského výsledku
mateřské školy Brázdim k 31.8.2014 jenž k tomuto datu činil Kč 69.776,99

-

Ing. Knetlová informovala, že došlo k 31.8.2014 k předání veškeré agendy MŠ do
rukou ředitelky nové organizace Základní škola a Mateřská škola Brázdim,
příspěvková organizace, kterou je Mgr. Melišová

-

Starosta informoval o termínu nebezpečného odpadu, který je 25.10.2014

-

Členové školské komise hovořili k plánovanému konkurzu, který navrhli vypsat,
jelikož Mgr. Melišová končí k 30.6 2015 ve své funkci

-

P. Wernerová poděkovala odstupující ředitelce Mateřské školy p. Oldřišce Krotké
za její práci

3) Diskuse:
-

p. Strnad měl dotaz, jak se vyřešilo navršení půjčky pro obec Sluhy, o kterém se
rozhodlo na minulém jednání – navýšení bylo poskytnuto bezúročně, v současné
době jsou splátky Kč 20.000,-/měsíc.
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-

P. Strnad měl dotaz, proč se nezveřejní občané, kteří byli usvědčení z toho, že
vypouští to splaškové kanalizace i povrchové vody, i když je toto zakázáno

-

P. Nováková měla dotaz, kdo prováděl inventarizaci obecního majetku v roce 2013
na což jí bylo odpovězeno

-

P. Strnad měl dotaz, zda se bude čistit jen rybník v Novém Brázdimě nebo se
vyčistí i zbývající dva rybníky v obci. Starosta odpověděl, že se postupně vyčistí i
zbývající dva rybníky, ale u rybníka ve Velikém Brázdimě se nejdříve musí
opravit stavidlo

-

P. Nováková měla dotaz, proč se při výběrovém řízení nabízí řediteli školy byt, že
se jedná o komunistický přežitek a dnes je běžné dojíždět za prací. Navrhovala, že
by se byt mohl použít pro rozšíření školy nebo školky.

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Nový školní rok jsme zahájili 1. září. Čtrnáct dní před koncem prázdny začaly na naší škole
stavební práce. Obecní úřad obdržel peníze na opravy a úpravy. Začalo snižování a
zateplování stropů v celém prvním poschodí. Současně začala oprava střechy. Byly sundány
tašky, vyměněny latě. Těsně před zahájením nového školního roku byla položena nová
podlahová krytina. V září začalo zateplování celé budovy. Ještě nás čeká výměna oken a nová
fasáda. Veškeré práce budou ukončeny do 31. října.
I přes ztížené podmínky začala pravidelná výuka.
31.srpna byla sloučena obě zařízení pod jedno vedení. Ředitelkou Základní školy a mateřské
školy Brázdim je Mgr. Jitka Melišová.
Do první třídy nastoupilo 8 dětí – 6 děvčat a 2 chlapci. Ve spojeném 1., 3. a 5. ročníku je 16
dětí – třídní učitelkou je ředitelka J. Melišová. Ve spojeném 2. a 4. ročníku vyučují p. učitelky
M. Kovaříková a S. Krásná. Ve třídě je 15 dětí. Vychovatelkou ŠD je K. Bartáková. Školnicí
je D. Procházková.
V Mateřské škole je 25 dětí. Vedoucí učitelkou je M . Strnadová, která je též vedoucí školní
jídelny. Druhou učitelkou je A. Mašínová z Brandýsa n Labem. Kuchařkou zůstává L.
Bambulová, školnicí a topičkou B. Chlustinová.
9. září byla zahájena výuka plavání v bazénu v Neratovicích. Zájmové kroužky začnou
pracovat v první polovině října.
V prvním pololetí proběhnou následující akce:
 návštěva Prahy
 4 divadelní představení v tělocvičně
 Mikulášská nadílka
 příprava vánočních přání a dárků
 vánoční besídka
 veřejná hodina pro rodiče předškoláků
 zápis do 1. třídy
Přejeme dětem i rodičům mnoho úspěchů do nového školního roku.
Mgr. Jitka Melišová
ředitelka školy
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Životní jubilea:
Dovolujeme si blahopřát našim spoluobčanům, kteří se ve třetím čtvrtletí tohoto roku dožívají
svého významného jubilea:
20.7. Jindřiška Houštecká
25.7. Toth František

75 roků
65 roků

1.8. Marta Tothová
15.8. Josef Balek

65 roků
65 roků

3.9.
5.9.
19.9.
21.9.

Karol Kozák
Zdeňka Kaucká
Zdeňka Hatková
Václav Karbulka

70 roků
89 roků
89 roků
70 roků

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

Narozená miminka
Vojtěch Krotký

29.7.2014

Kateřina Vorlová

25.9.2014

K radostné události rodičům blahopřejeme.

Úmrtí

Miroslav Fila

2.8.2014

Vladimír Veselý

21.8.2014

Všem pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
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Z KRONIKY OBCE
Rok 1989
Rada MNV se scházela velmi nepravidelně. Plenární zasedání byla svolána 3x , veřejná
schůze taktéž. Přestože někteří poslanci ztratili zájem o práci na MNV, některé akce se
uskutečnily. Byl zakoupen nový nákladní vůz Avia. Vylepšila se příjezdová cesta ke škole.
Byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení v Brázdimě a osvětlena pěšina do Velkého
Brázdima a na ní instalováno několik světelných bodů. Některé práce z této akce se převedly
jako dodělávka do příštího roku. Do vší této práce byl činěn tlak na MNV ohledně veřejné
skládky tuhých domovních odpadů pro Brandýs n.L. - St.Boleslav, Čelákovice a region
přilehlých obcí. Nejdříve byla vytipována lokalita Kuchyňka, protože se zvedla mezi občany
vlna odporu, musel ONV Praha-východ od tohoto záměru ustoupit. Hledalo se dále až došlo
k závěru, že by to mohl být vytěžený prostor cihelny. 13. července 1989 byla svolána porada
na MNV v Brázdimě. Za MNV: předseda Sládek Petr, Kaucký Josef, Přeslička Kamil, za
ONV: Misílek Mir., za JZD Veleň: Mach Josef. Pražské cihelny se nedostavily. Byl ohledán
prostor budoucí skládky a zde dohodnuty podmínky skládkování. Termín otevření skládky
stanoven 1.1.1990. Na vybavení skládky poukázal ONV Praha-východ 300.000,-Kčs. Z toho
zakoupena buňka pro dozorčího skládky, panely na příjezdovou cestu a oplocení celé skládky.
Životnost skládky byla plánovány na 7 let.
Ve školním roce 1988– 89 navštěvovalo místní školu celkem 41 dětí:
Ročník

počet dětí celkem

z toho dětí z Polerad

1.

7

3

2.

12

4

3.

11

1

4.

11

4

Ve škole učili tito učitelé: s. Melišová Jitka – ředitelka, s. Barvínková Helena – učitelka, s.
Procházková – školnice. Po odchodu pí Vojáčkové L. vydává obědy ve školní jídelně pí.
Procházková. Byla vybudována školní družina, inventář zakoupilo JZD Svornost Veleň. Jako
vychovatelka ve školní družině byla pí Němečková.
Ve školním roce 1988 - 89 navštěvovalo MŠ celkem 26 dětí. Učitelky: s. Krotká Oldřiška
– ředitelka, Birknerová Marie – učitelka. Kuchařky: s.Dobšová Jarmila, s.Thomová Petra.
Školnice: s.Tumpachová Marta, obsluha topení Krotký Pavel. Do MŠ je vedena voda z č.p. 1,
jelikož z vlastní studny je voda závadná.
Místní organizace ČSŽ je nejaktivnější ze všech složek v obci. Ženy se podílejí na mnoha
akcích v obci. Pomáhají pří výsadbě zeleně, při vítání malých občánků, při rodinných
výročích. Vždy jednou za rok pozvou ženského lékaře na odbornou přednášku. Jednou za rok
pořádají „Jiřinkovou zábavu“.
Svaz požární ochrany provádí preventivní prohlídky kouřových těles po domech. Je škoda,
že o tuto dobrovolnou práci je mezi občany malý zájem.
Myslivci se celoročně starají o zvěř jak přikrmováním, tak ochranou před škodnou zvěří.
Kmenové stavy nejsou schopni zvednout. Ovšem zde působí různé faktory, mechanizace,
chemizace a v neposlední řadě honitba je protkána mnoha dopravními tepnami.
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SPOZ přivítal tyto malé občánky: Borovský František, Horáčková Lucie, Strnadová Iveta,
Černucká Petra, Kozáková Eliška, Činovská Magdalena, Horáčková Markéta, Toncar Jiří,
Kraus Michal, Vernerová Alena, Hatka Tomáš, Šváb Miloslav a Byšková Markéta.
Letos nás opustili tito brázdimští občané: Faltys Jan – 76 let, Krotká Jarmila – 75 let,
Vokálková Marie – 89 let, Novotný Antonín – 82 let a Hluchá Marie – 79 let.
Letošní rok byl rokem vzrušujícím, pro naše politické dění velmi důležitý a rozhodující.
Od začátku roku probíhaly protestní akce. Občané celé republiky se postupně dozvídali o
snahách Charty 77, o cílech předních bojovníků za demokracii zvrátiti komunistický a
socialistický systém podle vzoru sousedního Polska a Maďarska. Veřejnost byla informována
vysílačem Svobodná Evropa a částečně i našimi masově komunikačními prostředky.
K rozhodujícím událostem došlo v Praze u příležitosti 17.listopadu – Mezinárodního dne
studentstva. Pro svůj hladký průběh dostala revoluce název Sametová. Rozhodla o dalším
vývoji v naší republice směrem k demokracii. V naší obci byl poměrně klid, lidé sledovali
televizi, rozhlas. Někteří jednotlivci z obce se v listopadu zúčastnili protestních akcí v Praze
na Letné.
Leden: 1.-18. úplně jarní počasí, 20.-3 °C mráz, leden byl bez sněhu a mrazů. Únor byl bez
sněhu a mrazů, byl teplým měsícem. Březen 13. a 14. byly na slunci skvrny, což dělalo potíže
některým občanům trpícím srdečními chorobami. Duben 5. byla bouřka s deštěm, 12.až 15.
velmi teplé počasí teploty 24 °C, 26. velmi teplé počasí 25°C, 27.až 30. se ochladilo teploty
ráno 0°C. Květen 1. až 10. chladné počasí, 11. až 18. teplé počasí ale bez deště, 23.až 25.teplé
počasí, 27.tropické vedro, 28.až 30. malé přepršky. Červen 1. málo pršelo, 5.bouřka s deštěm,
7.až 10. teplé počasí ale studené noci, 12.až 17. bez deště, ale teplota podprůměrná, 19.až 23.
teploty kolem 30°C, 24. v 16 hodin bouřka s kroupami, 2x uhodil hrom, 26.až 30. bylo
střídavě teplo s přeháňkami. Červenec 4. se začal sekat ozimý ječmen Za rybníkem, 6.
vystoupla teplota na 42°C, 3.až 8. byl týden tropických veder, 8. večer byla bouřka, 9. až 24.
nastalo ochlazení, 25. až 30. velice teplé počasí. Okurky, kdy je jejich čas aniž by zarodily,
byly napadeny plísní a odešly. Byla nadúroda meruněk, o které ze strany výkupu nebyl zájem.
Srpen 1.až 7. deštivé počasí a ochladilo se, 12. skončily žně, 15.tropické vedro 34,5°C,
16. nejteplejší den od roku 1868, 22. konec tropických veder, 23. dlouho očekávaný deštík.
Září od začátku měsíce bez deště, 27. celodenní déšť, který byl zemědělci velmi očekáván.
Říjen 4. přízemní mrazík, 21. byla vyrovnána nejvyšší teplota od roku 1775 k vyrovnanému
dni z více než dvousetleté pozorovací řady na pražském Klementinu 20°C, 22. byla naměřena
nejvyšší teplota od roku 1851 21,7°C. Listopad 5. až 6. celodenní déšť, 10.mráz -2°C,
11.celodenní mlha, 19. mráz -6°C, 22. napadl mokrý sníh asi 7 cm, 27.až 30. malé mrazíky do
-6°C. Prosinec 1.až 10. malé mrazíky, 10. mráz -10°C, 19. až 31. období bez mrazů.
K 1.10.1989 byla dána do oběhu nová stokorunová bankovka. Z jedné strany s portrétem
Klementa Gottwalda a z druhé strany s pohledem na Hradčany.
K 31.12.1989 žije v obci 532 obyvatel včetně dětí.
Z obecní kroniky pro vás vybrala Ilona Strnadová
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KULTURNÍ AKCE

Brázdimský HALLOWEEN

Přijďte si vyrobit vlastního bubáka!
Rádi bychom vás pozvali na již tradiční „BRÁZDIMSKÝ HALLOWEEN“, který se bude
konat v hostinci U Wernerů
trochu netradičně
8.11.2014 od 15hod.
Dýně k zakoupení na místě.
Strašidelné masky i vlastní dýně vítány (lžíce, nožíky)
Těšíme se na vás!

SPORTOVNÍ RUBRIKA
Požární sport

Letos jsme již po 6. v řadě uspořádali soutěž v netradičním požárním útoku „O
POSVÍCENSKÝ POHÁR“ opět pod záštitou starosty obce Brázdim.
Pro diváky i soutěžící jsme připravili 2 novinky:
1) 1. ročník soutěže o Brázdimského FIREMANA. Individuální soutěž skládající se ze
sprintu, jízdy na veslařském trenažéru, transportu 80 kg figuríny a 50-ti ran palicí
v hammerboxu.
2) 1. ročník dětského hasičského víceboje. Pro děti jsme připravili 7 sportovních
stanovišť, kde si mohli prověřit svou fyzičku, obratnost i pevnou vůli.
Dle ohlasu diváků i všech soutěžících se nám obě novinky povedly.

Rádi bychom poděkovali Sdružení nezávislých kandidátů OBCE
BRÁZDIM za pomoc s organizací dětského víceboje a všem sponzorům za
krásné ceny.
2.výtisk/říjen 2014
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Výsledková listina:
Soutěž O Posvícenský pohár muži: 1. Brázdim, 2. Zápy, 3. Dřevčice
Soutěž O Posvícenský pohár ženy: 1. Brázdim „A“, 2. Brázdim „B“
Brázdimský FIREMAN: 1. Jan Procházka, 2. Karel Beneš ml., 3. Mandys
Putovní pohár získali Muži Brázdim. Vrátili jsme letos pohár zpět do „rodné“ obce.

Za SDH Brázdim Josef Krotký
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Požární sport - ženy
Po prázdninové přestávce jsme se 6.9.2014 s velkým nasazením rozjely s děvčaty zasoutěžit
do obce Konětopy. Zde se nám první pokus moc nezdařil, ale druhým pokusem jsme se
vyhouply na krásné 2. místo.

13.9.2014 nás čekala netradiční soutěž v obci Zápy. Štěstí stálo opět při nás a my jsme si
odvezly nejenom pohár za 1. místo, ale i krásný a chutný marcipánový dort.

27.9.2014 se konala netradiční soutěž u nás v Brázdimě. Letos se jí zúčastnilo pouze 8 týmů.
Z toho 6 mužských a 2 ženská družstva a to Brázdim ženy A, které obsadilo 1. místo a
Brázdim ženy B 2.místo.
Brázdim muži obsadili 1. místo, Zápy muži 2. místo a Dřevčice muži 3. místo.
Tímto chci poděkovat Ondrovi Krotkému a Karlu Benešovi ml., kteří nás trénují. Zároveň
všem soutěžícím děvčatům a ženám, že tak krásně reprezentují naší obec, vždyť jsme jediné
družstvo žen, které jezdí soutěžit bez mužského družstva. Ještě jednou děkuji, jen tak dál.
Hasičskému sportu zdar!
Černucká Romana
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TJ Svornost Brázdim

4. třída – skupina A
Do nové sezóny 2014/2015 vstupuje naše mužstvo pod staronovým trenérem Martinem
Nevěčným. Cílem našeho snažení je co nejdříve se dostat zpět do 3.třídy a v ní předvádět
pěkný a pohledný fotbal s cílem hrát okolo středu tabulky. K dobrým výkonům a výsledků,
které nás zatím provádí po vstupu do nové sezóny, přiřazuji výrazný přístup k tréninkům a
doufám, že tento přístup bude po celou nadcházející sezónu. Rovněž bychom chtěli přilákat
na domácí zápasy více diváků a předvést jim tak kvalitní bojovný výkon.
Rozlosování - Podzim 2014
1. kolo ( 1.) 24.08.2014 17:00
A3A0102 Klíčany - Brázdim
2. kolo ( 2.) 31.08.2014 17:00
A3A0205 Brázdim - Mratín
3. kolo ( 3.) 07.09.2014 17:00
A3A0303 Zeleneč B - Brázdim
4. kolo ( 4.) 14.09.2014 17:00
A3A0404 Brázdim - Brandýs B
5. kolo ( 5.) 21.09.2014 16:30
A3A0504 Veltěž - Brázdim
6. kolo ( 6.) 28.09.2014 16:30
A3A0603 Brázdim - Sluhy
7. kolo ( 7.) 05.10.2014 16:00
A3A0705 Řež - Brázdim
8. kolo ( 8.) 12.10.2014 16:00
A3A0802 Brázdim - Záluží
9. kolo ( 9.) 19.10.2014 15:30
A3A0906 Bášť - Brázdim
10. kolo (10.) 26.10.2014 15:30
A3A1001 Vodochody - Brázdim
11. kolo (11.) 02.11.2014 14:00
A3A1106 Brázdim - Líbeznice B

David Šalda
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Provoz sběrného dvora
Bude v letošním roce ukončen 29. 11. 2014

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů
určených ke zpětnému odběru

Brázdim
sobota 25. 10. 2014

Obec
Den a datum
stanoviště

čas

Před obecním úřadem

9:15 – 9:45

Odpady, které budou přebírány:


nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice,
mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU
baterie, monočlánky, atd.



elektrospotřebiče
elektrospotřebiče
-

–

lednice,

televize,

monitory,

zářivky,

drobné

jelikož lednice, televize a monitory patří do systému zpětného odběru,
budou tyto elektrospotřebiče převzaty pouze kompletní
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pneumatiky – od osobních automobilů bez disků, ostatní pneumatiky (to
znamená s disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!

V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu bude přebírán od občanů
z kapacitních důvodů objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, atd.) –
nejedná se o nebezpečný odpad!

Prosíme o striktní dodržování předávaných odpadů. Děkujeme.

ŽELEZNÁ SOBOTA
aneb sbíráme vše od šroubku po lokomotivu
SDH Brázdim pořádá v sobotu 25.10.2014 od 8:00 sběr
železného šrotu
Těžší kusy rádi vyneseme, stačí dát vědět J. Neckářovi na tel.
777 036 795.
Výtěžek bude použit na podporu kulturního života v naší obci.
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