BRÁZDIMSKÉ
NOVINY
prosinec 2014
Vážení spoluobčané,
přinášíme vám předvánoční vydání Brázdimských novin. V posledním čtvrtletí letošního roku
proběhly volby do zastupitelstva obce. Výsledky voleb a zápis z prvního zasedání nového
zastupitelstva vám přinášíme v rubrice „Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA“.
Samozřejmě nemohou chybět příspěvky z oblasti kultury a sportu.
Vydávání Brázdimských novin budou mít na starosti Procházka Jan a Krotký Josef.
Chceme vám popřát klidné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2015.
Zastupitelé obce Brázdim

ZE ŽIVOTA V OBCI
Poděkování paní Boženy Němečkové
Dobrý den, všem dobrovolným hasičům Brázdima a jejich příznivcům.
Až nyní z úkrytu své pohodlné postele píšu poděkování těm, kteří nezaváhali a obětavě mi
22.11. 2014 pomohli na cestě ke hřišti, kde jsem upadla a zlomila si nohu.
Obzvlášť synům našeho pana starosty Krotkého, Ondrovi a Pepíkovi. Dále paní Janě
Faltysové, paní Lence Nevímové, která mě držela na svých bedrech a vyvěšovala mi nohu a
paní Haně Drahovzalové, která mě první našla a společně s ostatními přivolali pomoc RZS.
Všem moc děkuji, vážím si toho, i za vstřícnost a empatii....
kterou projevil Ondra Krotký, který mne dokonce navštívil v nemocnici a dovezl květiny.
Ono opravdu v dnešní době není automatické druhým pomáhat.
Všichni máme málo času, jak na sebe, tak i na svou rodinu, ale i teď se ukázalo, jak mají lidé
na vesnici k sobě blízko, že je to plus a výhoda, že si dokáží pomoci, když je to potřeba.
Jako se to stalo například teď mně.
Z důvodů šíření dobrých zpráv, jsem se rozhodla, uveřejnit svoje díky, jak na FB, na
stránkách SDH Brázdim, tak i v Brázdimských listech.
S pozdravem,
Němečková Božena, Brázdim
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Poděkování za dětské akce
Chtěla bych touto cestou poděkovat za zorganizování tradiční „Haloweenské akce“ - nejen
pro děti (neb dospěláci dlabali dýně jak o život) Lucce Dekánkové a všem, kdo ji v tomto
podpořili.
Druhý dík patří Hance Svobodové, která se už několik let stará o naše ratolesti, nejen jako
několikaletá cvičitelka malých slečen, ale i jako několikanásobná organizátorka dětských
akcí. Stejně tak jak tomu bylo na poslední „Mikulášské besídce“. Tato besídka se dle mého
názoru vydařila, splnila svůj účel a vše bylo až neuvěřitelně reálné.
Jak si jistě každý dokážete představit, organizace takovýchto akcí není věc jednoduchá.
Vyžaduje to mnoho času, úsilí, energie a především nadšení pro dobrou věc, ale na druhou
stranu i nezbytné finance.
A proto mě občas mrzí, že kasička na dobrovolné vstupné zeje někdy prázdnotou.
Holky moc děkuji a doufám, že nejen já, ale i spousta dalších rodičů.
Lenka Procházková

Rozsvícení vánočního stromku
Dne 13.12.2014 proběhlo tradiční rozsvícení vánočního stromku před
obecním úřadem, které pro vás připravilo obecní zastupitelstvo. Tentokrát
o něco později než bývá zvykem. Důvodem posunutí termínu byla
Mikulášská besídka, která se konala o týden dříve.
V úvodu akce promluvil starosta obce pan Pavel Krotký o vánočních zvycích a popřál
spoluobčanům hezké svátky a zdraví do nového roku. Potom zazněly koledy v podání pana
Moravce, který je zahrál na trubku. Následovalo tradiční vystoupení dětí z Brázdimské školy.
O další pěkný program se postarala, jako každý rok děvčata Petra Bařtipánová a Kristýna
Bartáková.
Proběhla ochutnávka doneseného cukroví. Stromek si děti ozdobily vlastnoručně vyrobenými
ozdobami. Na zahřátí byl připraven svařák a čaj. Lidé se posilnili grilovanými klobásami a
párky v rohlíku.
Na závěr byl odpálen krásný ohňostroj. Akce se zúčastnilo velké množství lidí.
Všem účinkujícím a lidem, kteří se na akci podíleli, patří velký dík.
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Jan Procházka

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Zateplení ZŠ BRÁZDIM
Byla dokončena rekonstrukce zateplení ZŠ Brázdim, která byla částečně hrazena z dotace
Státního fondu životního prostředí a Fondu soudržnosti.
Rekonstrukci prováděla firma Resimo, spol. s.r.o.
Celkové náklady akce

4 856 564,98 Kč

Výdaje obec Brázdim

2 780 951,68 Kč

Dotace celkem

2 075 613,30 Kč
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Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE BRÁZDIM 2014
Celkový počet zapsaných voličů
Počet vydaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku
Volební účast

521
388
3335
74,47%

Volební strana č. 1 - Sdružení nezávislých kandidátů “ZMĚNA 2014“ (počet hlasů)
1. Hana Svobodová
115
2. Roman Machovec
63
3. Radek Procházka
69
4. Eva Zurynková
98
5. Alena Tumpachová
105
6. Luboš Šalda
62
7. Petr Vorel
56
8. Ivana Kechnerová
101
9. Libor Strnad
59
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Volební strana č. 2 - Sdružení nezávislých kandidátů “OBCE BRÁZDIM“ (počet hlasů)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pavel Krotký
Milan Kašpárek
Jan Procházka
Kristýna Knetlová
Josef Krotký
Tomáš Kuchař
Jiří Neckář
Ivan Schütz
Alena Wernerová

232
254
259
238
232
230
222
200
208

Volební strana č. 3 – Sdružení nestraníků (počet hlasů)
1. Vladislav Levý
63
2. Lenka Nováková
72
3. Petra Sládková
52
4. Ladislav Kryštof
54
5. Barbora Zurynková
55
6. Jaroslav Kozel
53
7. Marie Kryštofová
45
8. Martin Dušek
80
9. Eva Kaňuková
58
Do zastupitelstva obce Brázdim na volební období 2014 – 2018 byli zvoleni:
Hana Svobodová
Alena Tumpachová
Pavel Krotký
Milan Kašpárek
Jan Procházka
Kristýna Knetlová
Josef Krotký
Tomáš Kuchař
Martin Dušek
Starostou obce byl zvolen pan Krotký Pavel, který bude v uvolněné funkci.
Místostarostou obce byl zvolen pan Kašpárek Milan, který bude v neuvolněné funkci.
Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce BRÁZDIM
ze dne 6.11.2014
Přítomni:

Krotký Pavel, Kašpárek Milan, Procházka Jan, Kuchař Tomáš, Dušek Martin,
Svobodová Hana, ing. Knetlová Kristýna, ing. Krotký Josef,
MUDr. Tumpachová Alena

Program:
1) Poděkování odstupujícím členům zastupitelstva
2) Jmenování navrhovatelů usnesení, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Volba členů mandátové a volební komise
4) Kontrola osvědčení o zvolení člena OZ
5) Slib členů zastupitelstva
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6) Volba starosty
7) Volba místostarosty
8) Zřízení výborů a volba předsedů těchto výborů
9) Stanovení výše odměny členům zastupitelstva
10) Různé
11) Diskuse
12) Usnesení a závěr
1) Bývalý starosta obce Pavel Krotký zahájil schůzi nového zastupitelstva. Poděkoval za
práci odstupujícím zastupitelů p. Schützovi, p. Wernerové, p. Neckářovi, p. Vernerovi
a předal slovo p. Milanu Kašpárkovi.
2) Bylo provedeno jmenování navrhovatelů usnesení a ověřovatelů zápisu: Ing. Josef
Krotký a Ing. Kristýna Knetlová, zapisovatelkou: Věra Moudrá – odsouhlaseno
3) Byla navržena mandátová a volební komise: Procházka Jan, Kuchař Tomáš a MUDr.
Alena Tumpachová – odsouhlaseno
4) Členové volební a mandátové komise provedli kontrolu osvědčení nově zvolených
zastupitelů – v pořádku
5) Předseda volební a mandátové komise p. Procházka přečetl slib a zastupitelé svým
hlasitým slibuji, slib složili a jednotlivě podepsali
6) P. Kašpárek nechal hlasovat o způsobu volby starosty, zda bude veřejná či tajná –
odsouhlasena veřejná volba, po té navrhl na místo starosty p. Pavla Krotkého.
p. Dušek navrhl ing. Josefa Krotkého – starostou obce byl zvolen p. Pavel Krotký 8
hlasy a 9 hlasy bylo zvoleno, že bude v uvolněné funkci. Po té p. Kašpárek předal
slovo nově zvolenému starostovi, který poděkoval všem zastupitelům, kteří ho znovu
zvolili do funkce a poděkoval i přítomným voličům.
7) Starosta navrhl do funkce neuvolněného místostarosty p. Milana Kašpárka, který
byl zvolen 9 hlasy
8) Zastupitelstvo zřídilo jednotlivé výbory a zvolilo jejich předsedy:
-

Finanční: ing. Knetlová Kristýna (předsedkyně), Dušek Martin a ing Krotký
Josef

-

Kontrolní: ing. Krotký Josef (předseda), MUDr. Tumpachová Alena, Kuchař
Tomáš

-

Školský: Procházka Jan (předseda), Kuchař Tomáš, ing. Knetlová Kristýna

-

Veřejný pořádek: JUDr. Langerová Barbora (předsedkyně), Krotký Pavel,
Kašpárek Milan

-

SPOZ: Svobodová Hana (předsedkyně), MUDr. Tumpachová Alena, Wernerová
Alena

-

Redakční rada: Procházka Jan, ing. Krotký Josef
Odsouhlaseno
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9) Ing. Knetlová seznámila přítomné s možným návrhem odměn zastupitelům, kteří se
jich jednohlasně zřekli. Byla navržena odměna uvolněnému starostovi obce ve výši
Kč 36.553,- a místostarostovi ve výši Kč 7.509,- tyto odměny budou vypláceny od
7.11.2014 – odsouhlaseno 9 hlasy
10) Různé:
-

starosta seznámil členy zastupitelstva s finanční nabídkou od Komerční banky na
překlenovací úvěr ve výši Kč 500.000,- k uhrazení poslední faktury na zateplení
budovy základní školy, aby obec mohla požádat státní fond životního prostředí o
proplacení dotace na tuto akci – odsouhlaseno

-

p. Procházka seznámil zastupitele se Smlouvou o poskytnutí podpory ze státního
fondu životního prostředí na zateplení budovy základní školy – odsouhlaseno a
starosta pověřen podpisem

-

starosta hovořil o převzetí stavby zateplení budovy základní školy, kterou převzal
31.10.2014, kdy byly zjištěny drobné nedostatky, které byly do této schůze
odstraněny

-

zastupitelé diskutovali o termínu Rozsvícení vánočního stromu a shodli se, že
tato akce bude 13.12.2014 od 17.00 hodin

11) Diskuse:
-

p. Němeček – měl dotaz zda zastupitelstvo uvažuje o rozšíření územního
plánu a zda by byla možnost napojit naši obec na některou stávající
cyklostezku? Starosta mu sdělil, že v současném územním plánu jsou pozemky
pro zástavbu cca 150 domů, ale je nutné nejdříve, aby se spojili všichni vlastníci
dotčených pozemků a byla vytvořena zástavbová studie

-

p. Němeček měl dotaz zda by byla možnost posílení autobusového spojení
např. v nočních hodinách – zastupitelé jeho dotaz berou na vědomí a budou o
této možnosti jednat s firmou ROPID, která zde zajišťuje autobusovou dopravu

-

p. Vojáček – chtěl vědět proč z Velikého Brázdima na křižovatku není
udělaný nějaký chodník podle silnice, který by byl alespoň vysypaný
šotolinou, aby lidé, kteří chodí večer od autobusu, chodili bezpečněji –
zastupitelé odpověděli, že v současné době nejsou na chodník ani osvětlení
finanční prostředky

-

p. Machovcová – měla dotaz pod kterou Policii spadá obec Brázdim, když
občané volají ohledně rušení nočního klidu – starosta odpověděl, že pod
služebnu státní policie v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

-

p. Vančura – zda nově budovaná silnice do polí bude užší – bylo mu sděleno,
že tato výstavba probíhá v režii Pozemkového fondu a obec do této výstavby
nemůže hovořit

-

p. Němečková – pochválila nově vybudovaný chodník od kovárny k ulici Ke
hřišti a měla dotaz, zda se budou budovat další chodníky a zda se v ulici kde
bydlí plánuje vyasfaltovat silnice – bylo jí sděleno, že zatím se neplánuje
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budování dalších nových chodníků, ale budou se postupně opravovat ty stávající a
asfalt v silnici, kde žije se zatím z finančních důvodů neplánuje.
-

p. Moravec –navrhl nakreslit na hlavní silnici plnou čáru, protože je
nebezpečné vyjíždění z bočních ulic na hlavní, jelikož někteří řidiči jezdí
v protisměru – starosta přislíbil, že tento problém projedná s příslušnými orgány

12) Usnesení a závěr

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Uběhly čtyři měsíce školního roku 2014/2015.
Byla dokončena rekonstrukce budovy:
•
•
•
•
•
•

sníženy a zatepleny stropy v 1.poschodí
položena podlahová krytina v obou třídách
výměna oken
zateplena celá budova
opravena a přeložena střecha
nová fasáda

Více než stoletá škola je jako nová. Za to patří dík Obecnímu úřadu, který se vždy staral a
stará, aby škola byla vždy v pořádku.
O to, aby se děti naučily to co je předepsáno se stará učitelský sbor. Jsem přesvědčena, že na
náš „vzdělávací ústav“ není třeba vyhlašovat referendum a že všechny pedagogické
pracovnice předají svým žákům to, co jim patří. Převážná většina našich absolventů to
dokazuje po přestupu na plně organizované školy. Rozhodně patří k těm dobře připraveným.
Nyní z jiného soudku. K 1. září byla spojena Základní a mateřská škola pod jedno vedení.
Oficiální název je Základní škola a Mateřská škola Brázdim. Spojení proběhlo bez problému.
Ředitelkou zůstává pro letošní rok Mgr. J.Melišová a vedoucí učitelkou mateřské školy je p.
učitelka Monika Strnadová. I nadále pořádáme společné návštěvy divadelních představení –
zatím proběhly čtyři. Společně jsme navštívili skanzen v Přerově nad Labem, jehož prohlídka
dětem ukázala jaké byly vánoce a vánoční zvyky před 150 lety. Další akce plánujeme na
druhé pololetí.
V září až v listopadu proběhl plavecký výcvik v bazénu v Neratovicích. Žáci 4. a 5. Ročníku
navštívili Pražský hrad, dokonce si prohlédli i Zlatou uličku. Dále byly uskutečněny dva
projektové dny, Mikulášská nadílka. Tuto sobotu jsme se krátkým programem zúčastnili
rozsvěcování vánočního stromu a následného ohňostroje. Děti z Mateřské školky nemohly
vystoupit, protože téměř celých 14 dní navštěvoval školku minimální počet dětí (dokonce jen
6). Z tohoto důvodu byla zrušena besídka. Školní besídka však proběhne ve čtvrtek
18.prosince. Rodiče i další návštěvníci si budou moci prohlédnout školu, shlédnout besídku,
koupit si nějaký výrobek svých dětí na minijarmarku a ochutnat výrobky svých dětí z kroužku
vaření.
Další akce budou probíhat po novém roce.
Závěrem bych ráda popřála rodičům, dětem a všem obyvatelům Brázdima příjemné prožití
svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody do nového roku 2015.
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Mgr. Jitka Melišová
ředitelka školy

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Životní jubilea:
Dovolujeme si blahopřát našim spoluobčanům, kteří se v posledním čtvrtletí tohoto roku
dožívají svého významného jubilea:
13.10. Josef Smolík
23.10. Marie Novotná
12.12. Anna Krajčírová

65 roků
80 roků
88 roků

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

Z KRONIKY OBCE
Rok 1990
Rada se scházela ne vždy úplná. Byla tři plenární zasedání. Přesto, že do konce volebního
období scházela 1čtvrtina, bylo rozhodnuto instalovat nový obecní rozhlas. Tato akce byla
zadána dodavatelsky. Rozhlas byl instalován za 170.000,-, Tato akce se mohla uskutečnit
jelikož od 2.1.1990 začala fungovat obecní skládka a z této nějaké finanční prostředky byly.
Po začátku sem byl svážen odpad z Brandýsa - St. Boleslavi, Čelákovic a celého přilehlého
regionu obcí úplně zdarma a nám jako obci Brázdim zbyl pouze úklid skládky. Od 1.12.1990
začaly platit za veškerý svoz i technické služby Brandýs n.L., což se jim nelíbilo. Skládka se
oplotila a opatřila závorou na zámek. V JZD Veleň se koupil starý pásák za cenu šrotu . Tento
„dědeček“ se dal opravit do STS Horňátky za cenu asi 85 tisíc korun, na skládku přišel až
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v srpnu, ale bez radlice. Vlastně jsme se pustili do provozování skládky bez hlavní
mechanizace, pásáku. Zatím nám poskytla PSO Praha pásák, který zde pracoval takřka
zdarma, jen že jsme vzali tento podnik na skládku. Hodnotím tuto pomoc a jednání tohoto
podniku za velmi seriózní, z naší strany to už bylo horší. Bloky na skládku přišly až v dubnu a
prodávaly se podle tonáže vozidel. Multikára 20,- Kčs, do 5 tun 50,-Kčs, nad 5 tun 80,-Kčs.
Na skládce s úklidem pomáhalo několik podniků: Zemědělské stavby St.Boleslav – velmi
drahé, Pražské cukrovary Čakovice – velmi drahé, STS Mírovice – zdarma, ACHP Měšice –
zdarma, Vojenské stavby Praha – Čimice zdarma. Hlásilo se mnoho podniků na skládku,
ovšem některé jsme museli po čase vypovědět pro špatný materiál.
V obci je mnoho držitelů telefonních stanic a taky mnoho sloupů po kterých je instalováno
vedení. Posléze přišly spoje, že by se mohla aspoň část vedení dát do země, což se taky stalo,
ale bohužel některé chodníky jsou dodnes v kritickém stavu.
V únoru bylo založeno Občanské fórum, jeho mluvčím se stal Antonín Málek.
(Pokračování v příštím vydání)
Z obecní kroniky pro vás vybrala Ilona Strnadová

KULTURNÍ AKCE
Mikulášská nadílka
V sobotu 6. prosince 2014 se konala v naší obci od 14:00h Mikulášská nadílka. Po registraci
dětí v sále hostince u Wernerů následovala pohádka Jak kašpárek vysvobodil krále Honzu.
Jejího ztvárnění se ujalo veleňské Ajeto. Pohádka se všem návštěvníkům líbila. Velice nás
potěšilo, že kromě dětí a jejich rodičů, se přišli podívat i dospělí, kteří zrovna doma potomky
nemají. Rozdat nadílku přišel osobně Mikuláš se dvěma anděly a pěti čerty. Celá akce byla
završena dětskou diskotékou.
Po celou dobu programu bylo možné ochutnat domácí dobrůtky z rautového stolu, které
přichystaly Hanka Svobodová, Alena Tumpachová, Alena Wernerová a Eva Zurynková. Na
děti pak na stolech čekalo dětské šampaňské a různé pamlsky. O muziku se postaral Radek
Procházka s Lukášem Bícou.
/Foto z akce je zveřejněno na stránkách OU./
Z čertů šel opravdu strach.
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Dětem se akce velmi líbila.
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SPORTOVNÍ RUBRIKA
Požární sport
Hvězdička stříbrná nám opět po roce přinesla tradiční rozsvícení
vánočního stromečku a přiblížila nejkrásnější čas, k čemuž přispěli
brázdimské děti, ale i dospěláci.
Pro nás hasičky byl připraven krásný dárek v podobě čestného uznání
za účast v 66. soutěžích v požárním sportu a za 3. místo v okresním kole od našich obecních
zastupitelů, které nám osobně předal pod stromečkem starosta a místostarosta obce. Ocenění
si velice vážíme a doufáme, že nás v příští sezóně postrčí k dalším úspěchům.
Rády přivítáme mezi nás nová děvčata a paní, které se nebojí trochy studené vody a
pohybu.
Veliké DÍKY patří našim trenérům Ondrovi Krotkému a Karlovi Benešovi ml., kteří se starají
nejen o nás, ale i o techniku.

Příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok Vám všem přejí
oceněné brázdimské hasičky.
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TJ Svornost Brázdim
4.třída – skupina A – podzimní část
Naše A mužstvo se díky 8 výhrám, 2 remízám a 1 prohry zatím drží na
hezkém 2. místě. Udrželo tak kontakt se špičkou a možnost postoupit do
vyšší soutěže.
1. Brandýs B

11

8

2

1

50 : 16

26

2. Brázdim

11

8

2

1

51 : 21

26

3. Zeleneč B

11

8

0

3

43 : 20

24

4. Mratín

11

8

0

3

38 : 20

24

5. Bášť

11

6

2

3

28 : 24

20

6. Sluhy

11

4

1

6

23 : 26

13

7. Řež

11

4

1

6

29 : 34

13

8. Záluží

11

4

0

7

24 : 27

12

9.

11

3

1

7

18 : 33

10

10. Klíčany B

11

3

0

8

24 : 42

9

11. Vodochody

11

2

2

7

20 : 53

8

12. Líbeznice B

11

2

1

8

18 : 50

7

Veltěž

David Šalda

BUĎTE NEUSTÁLE V OBRAZE –
PŘIHLAŠTE SE K ODBĚRU NOVINEK
Z WWW.OBECBRAZDIM.CZ
1. Na hlavní stránce zvolte
stránku Aktuality

2. Na stránce Aktuality
klikněte na odkaz
Přihlásit se k odběru
novinek

3. Na stránce Příhlásit
k odběru novinek
zadejte svůj Email a
zvolte jaké příspěvky
chcete odebírat
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