BRÁZDIMSKÉ
NOVINY
červenec 2015

Vážení spoluobčané,
Přinášíme Vám letní vydání Brázdimských novin. Období školních prázdnin je časem pro
pohodu a odpočinek. Přejeme Vám krásné prázdniny, dovolenou a hlavně šťastné návraty
zpátky domů.
Josef Krotký, Jan Procházka

ZE ŽIVOTA V OBCI
Jarní výlet do Skanzenu v Přerově nad Labem „Jaro na vsi“
V sobotu 11. dubna Sbor pro občanské záležitosti obce Brázdim, pořádal jarní výlet na
tradiční velikonoční výstavu, která se nesla v duchu předvelikonočních a velikonočních
zvyků. Členové SPOZu odjeli společně s 25 občany naší obce autobusem ve 13 hodin od
hostince u Vernerů ve Starém Brázdimě do Skanzenu v Přerově nad Labem, kde si připomněli
ve všech sedmi zpřístupněných chalupách různé zvyky a obyčeje, které ve středním Polabí
provázeli život venkovského lidu po celé jaro.
Hned v první chalupě jsme mohli vidět zabíjačku včetně jitrniček, buchet, ale i masopustní
průvod, kterým se odstartovalo celé to předvelikonoční dění. Poté následovalo čtyřicetidenní
postní období se šesti postními nedělemi, provázenými mimo jiné vynášením smrtky a
přípravou na pašijový týden. Ten vrcholí Božím hodem velikonočním a pondělím
velikonočním s pomlázkou. Bylo zde možné vidět nádherné kraslice s různými technikami
malování a zdobení. A od Velikonoc jsme se přehoupli přes oslavy svatovojtěšské pouti až
k májům a nakonec jsme výstavu v přírodním muzeu ukončili svátkem sv. Jana Křtitele,
spojený s lidovým léčitelstvím.
Po té příjemné jarní procházce v přírodě mezi bylinkovými zahrádkami se mnozí z nás
přesunuli do blízké cukrárny, kde si mohli dát kafíčko s nějakým dobrým zákuskem.
Počasíčko nám přálo a tak jsme spokojeni v 16 hodin usedli do přistaveného autobusu a
s úsměvem ve tvářích odjeli zpět domů.
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Na příští výlet si musíme ještě pár měsíců počkat, ale už teď se těšíme. Rádi bychom vyrazili
na vánoční trhy. Takže kdo budete mít zájem, rádi Vás vezmeme s sebou.
Nejbližší akcí je „Rozloučení s prázdninami“, které je připraveno pro děti na sobotu 29. srpna
od 14 hodin.
Hana Svobodová
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Informace o stavu dotací
Obecní úřad Brázdim podal na jaře tohoto roku žádosti o následující dotace:
•
•
•
•

Audiovizuální technika do Obecní knihovny Brázdim
Rekonstrukce komunikace - Ulice Ke Hřišti
Intenzifikace čistírny odpadních vod Brázdim
Oprava zásahového vozidla a nákup zásahových oděvů

Tyto dotace prošly kontrolami Krajského úřadu a po legislativní stránce jsou v pořádku.
Nyní čekáme na sdělení, které z dotací nám budou schváleny.

NOVÉ PŘECHODY PRO CHODCE A DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Pro zvýšení bezpečnosti v obci jsme na základě bezpečnostní studie provedli tato
bezpečnostní opatření:
-

vybudování 2 nových přechodů pro chodce
snížení rychlosti na 30 km/h a nové dopravní značení v zatáčce u pomníku
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ZPĚTNÝ ODBĚR DROBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ
Sběrové místo odpadů obce Brázdim je nyní obohaceno o sběrnou nádobu pro zpětný odběr
drobného elektrozařízení. Občané ji mohou využít ve standardních otevíracích hodinách.
Co do nádoby patří:
Veškerá použitá drobná elektrozařízení, kde zdrojem energie jsou baterie, akumulátory nebo
jsou napájeny elektřinou ze sítě a svým rozměrem se vejdou do sběrné nádoby – zejména:
- Spotřební elektronika: rádia, radiobudíky, DVD přehrávače, MP3 přehrávače,
walkmany, hifi věže, discmany, videokamery, fotoaparáty, elektronické chůvičky,
domácí meteostanice...
- IT elektronika: součásti počítačů (klávesnice, myši, zdroje...), PDA, GPS, kalkulačky,
telefony, mobily, záznamníky...
- Domácí spotřebiče: rychlovarné konvice, žehličky, fény, holicí strojky, topinkovače,
váhy, mlýnky...
- Elektronické hračky: autíčka na dálkové ovládání, herní konzole, digitální hry...
Co do nádoby nepatří:
- baterie a akumulátory, úsporné žárovky a zářivky, televizory a počítačové monitory,
elektrozařízení větších rozměrů než je sběrná nádoba
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Informace o stěhování pražské části Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav
v termínu od 20. 7. 2015 do 31. 7. 2015 dojde k přestěhování pražské části MěÚ Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav ze stávající adresy Náměstí Republiky 3, Praha 1 do nové lokality
Orebitská 477, Praha 3.
V době od 13. 7. 2015 do 17. 7. 2015 bude provoz pracoviště Náměstí republiky 3, Praha 1
částečně omezen a od 20. 7. 2015 do 31. 7. 2015 bude toto pracoviště zcela uzavřeno.
S účinností od 3. 8. 2015 pak bude náš úřad plně funkční na nové adrese Orebitská 477, Praha
3.
V případě naléhavosti v době plného uzavření pražského pracoviště kontaktujte prosím
pracoviště jednotlivých odborů v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi.
Telefonní čísla a e-mailové adresy na jednotlivé odbory a jejich pracovníky zůstanou
v platnosti i po přestěhování.
MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Biskupská 7, Praha 1:
Pracoviště MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav umístěné na adrese Biskupská 7, Praha
1 bude i nadále vykonávat svoji činnost ve stávající lokalitě.
Přestěhování tohoto pracoviště proběhne až v průběhu 1. pololetí roku 2016.
Bližší informace najdete průběžně na webových stránkách města Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav – www.brandysko.cz v sekci Aktuality.

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Skončil školní rok 2014/2015. Byl to rok plný změn. Po celkové rekonstrukci přes sto let stará
škola rozkvetla do krásy. Mohu říci, že z okolních škol je nejhezčí, zasazená do klidné
přírody. Líbí se zde dětem i zaměstnancům díky rodinnému prostředí, které zde vládne.
Po jednatřiceti letech dochází i ke změně ve vedení školy. Mgr. Jitku Melišovou ve funkci
ředitelky vystřídá muž Mgr. Miroslav Čmelík, který zvítězil v konkurzu. Ke změně již došlo
k 1. září 2014, kdy byla spojena obě zařízení (ZŠ a MŠ) pod jedno vedení.
Hektický rok skončil, žáci obdrželi výsledky své práce a oddají se zaslouženému odpočinku.
Ve 2. pololetí školního roku proběhlo 7 divadelních či naučných programů v tělocvičně školy.
V rámci příchodu jara a velikonočních svátků proběhl projektový den a druhý byl věnovaný
sedmdesáti letům, které uběhly od konce 2. světové války.
Koncem května jsme prožili krásný týden v rekonstruované chatě Milíře v Peci pod Sněžkou.
Děti navštívily Safari ve Dvoře Králové, výlet na Sněžku – nahoru lanovkou a dolů starší děti
pěšky. Poznaly i další krásy našich nejvyšších hor. Zažily i zvýšení adrenalinu při jízdě na
bobové dráze a při překonávání cesty nad říčkou na opičí lanové dráze. Dětem se
v Krkonoších líbilo a prohlašovaly, že to byla nejhezčí a opravdová škola v přírodě. Byli jsme
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první velkou akcí v rekonstruované chatě a personál se o nás vzorně staral a děti se za to
chovaly velmi slušně. Spokojenost vládla na všech stranách
Školní rok jsme ukončili závěrečnou besídkou, která se povedla a líbila se všem.
Závěrem přejí zaměstnanci školy svým žákům i jejich rodičům krásné počasí a hezkou
dovolenou.
Na shledanou 1. září při zahájení nového školního roku 2015/2016.
Mgr. Jitka Melišová
ředitelka školy

Z KRONIKY OBCE
Rok 1990
(pokračování z roku 1990)
Ve školním roce 1989-1990 učili ve škole tito učitelé : Melišová Jitka-ředitelka, Barvínková
Helena – učitelka, pí. Procházková – školnice. Školu navštěvovalo celkem 39 žáků, z toho
z Polerad 12.
Ve školním roce 1989 - 90 učili v MŠ tito učitelé: Krotká Oldřiška – ředitelka, Birknerová
Marie – učitelka. Kuchařky: s.Dobšová Jarmila, s.Thomová Petra. Školnice: s.Tumpachová
Marta, obsluha topení Krotký Pavel. V MŠ se vybudovala nová jímka, stará již
nevyhovovala.
V březnu pod tlakem určitých lidí, kterým šlapal jak se říká na paty, musel odstoupit
z funkce dosavadní předseda JZD Jan Veselý. Na jeho místo nastoupil jako předseda Ing.
Kopecký.
Myslivci. Po několika schůzích vystoupili ze sloučené honitby MS Rovina Brázdim i
myslivci z Brázdima a Polerad a utvořili novou společnost s názvem Polerady – Brázdim,
s celkovou výměrou 822 ha.
Požárníci prováděli preventivní prohlídky komínových těles po domech.
Ve dnech 6.-7. června 1990 se konaly volby do Sněmovny lidu, Sněmovny národů a ČNR.
Kandidovalo celkem 14 stran. Výsledky v naší obci:
č.kand.
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
18
19
21
23
24

název strany

Sněmovna Sněmovna ČNR
lidu
národů
6
7
6
1
2
NEK.
2
/
4
234
234
212
4
2
3
/
3
1
80
77
80
18
20
22
1
/
/
2
2
3
9
9
17
1
1
NEK.
5
5
6
11
10
13
NEKANDIDOVALI

ČESKOSL.SOC.STRANA
HNUTÍ ZA OBČANSKOU SVOBODU
SVOBODNÝ BLOK
OBČANSKÉ FÓRUM
KOALICE VŠ.STRANY
VOLNÉ SESKUPENÍ
KSČ
ZEMĚDĚLCI
SOUŽITÍ
ČES.DEM.FORUM
ZELENÍ
HNUTÍ ČSL POROZUMĚNÍ
SOC.DEMOKRATÉ
KŘES.LIDOVÁ STRANA
PŘÁTELÉ PIVA
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V listopadu 1990 byly vypsány volby do obecního zastupitelstva. V Brázdimě kandidovaly
pouze dvě strany: Komunistická strana Československa a Občanské fórum.
Za KSČ
Novotná Marie
Krotký Pavel
Přeslička Kamil
Tomanová Jiřina
Kozlová Dana
Svatoš Josef
Kašpárková Marie
Vysokomenský Aleš
Vácha Josef

Za OF
Henc Pavel
Strnad Libor
Kašpárek Milan
Kozáková Ivana
Schütz Jan
Kuchař Antonín
Šaldová Marie
Krotký Ota
Petružálek František

Komunisté získali 3 mandáty, OF 6 mandátů. Obecní zastupitelstvo je složeno takto:Henc
Pavel – starosta, Krotký Pavel – místostarosta, Novotná Marie – tajemník, Kašpárek Milan,
Vysokomenský Aleš, Schütz Jan, Šaldová Marie, Krotký Ota a Petružálek František.
SPOZ přivítal tyto nové občánky: Volfová Petra, Volf Roman, Nevím Lukáš,
Horáčková Petra, Verner Jakub a Strnad Ivan.
Z našich řad odešli tito občané: Průchová Anna, Mašínová Anna, Vorlíček Karel, Dvořák
Václav, Laholíková Růžena, Kuchař Josef, Chlumská Marie, Lhotková Milada, Moravcová
Anna, Neckář Josef a Mazanec Václav.
Dne 1.9.1990 nastoupil jako vedoucí drobné provozovny p. Malý Rudolf.
Počasí: Byl to rok bez sněhu a mrazů, velmi suchý, na dešťové srážky chudý. Jinak úroda
byla velmi pěkná.
Z obecní kroniky pro vás vybrala Ilona Strnadová

KULTURNÍ AKCE
Staročeské máje
Staročeské máje,
pojďte s námi na ně.
Holky naše tančící
udržují tradici
a kluci je vyvádějí,
polku, valčík zatrsají.
Brázdimačky, mladíci,
podpořte tu tradici!
V sobotu 16.5.2015 se v obci konaly „Staročeské máje“. Tradice udržovaná a střežená v obci
od nepaměti. Letošní ročník se těšil opět větší pozornosti u mladých občanů, což nás velmi
těší.
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Průvod obcí doprovázela kapela pana Řápka. Večer se konala zábava, kde bylo pro
zúčastněné připraveno občerstvení v podobě grilovaného masa. K tanci a poslechu hrála
skupina Feferon.
Celá akce se opět velmi vydařila a jako organizační tým jsme se znovu ujistili, že tuto tradici
má stále smysl udržovat.
SDH Brázdim tímto děkuje všem, kteří se na pořádání Májů podíleli, zejména panu
Kuchařovi, bratrům Zurynkovým, OÚ Brázdim a všem ostatním.
Nesmíme zapomenout poděkovat hlavně všem tančícím dívkám, bez kterých by krásná
májová tradice v obci zanikla! Nezbývá si jen přát alespoň stejnou účast i pro příští rok.
(fotografie budou vystaveny na internetových stránkách obce)
Josef Krotký

Pálení čarodějnic
Ve čtvrtek 30.4.2015 proběhlo tradiční „Pálení čarodějnic“ u fotbalového hřiště.
Díky velké účasti a dobrému počasí se akce vydařila. Hranice na pálení byla ještě větší než
loni. Děti si opekly připravené buřtíky a dováděly na hřišti do nočních hodin. Díky všem kdo
se podíleli na přípravě.
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Memoriál V. Nedorosta 2015
V sobotu 20.6.2015 se uskutečnil ve Veleni tradiční Memoriál Vlastimila Nedorosta,
kterého se zúčastnili tradičně i naši hasiči.
Jan Procházka

----------------------------------------------------------------------------------------------

Co se bude konat?
Sbor dobrovolných hasičů Brázdim
vás srdečně zve
v sobotu 26. 9. 2015 od 13hodin
na

7. ročník soutěže družstev v netradičním požárním útoku
O POSVÍCENSKÝ POHÁR STAROSTY OBCE BRÁZDIM
a

2. ročník individuální soutěže
BRÁZDIMSKÝ FIREMAN
PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT

Rozloučení s prázdninami
V sobotu 29.8.2015 od 14 hodin bude probíhat na hřišti TJ Svornost Brázdim tradiční
Rozloučení s prázdninami. Na děti čeká spousta soutěží, odměny, sladkosti.
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SPORTOVNÍ RUBRIKA
Brázdimští draci
Také letos se tým Brázdimských draků zúčastnil závodu dračích lodí na loděnici veslařského
klubu KV Kondor v Brandýse nad Labem. Výsledek letošního, již 6. ročníku, byl nad míru
uspokojivý: Brázdimští draci vybojovali 4. místo ze 16 posádek.
Brázdimští draci v akci

Velké poděkování všech patří sponzorovi týmu Brázdimských draků firmě Střechy
Neckář.
Josef Krotký

TJ Svornost Brázdim

4.třída – oddělení A
Po vydařeném podzimu, kdy jsme z 11 utkání získali 26 bodů a přezimovali jsme na druhém
místě za vedoucím mužstvem Brandýsa „B“ jen díky horšímu skóre, nás čekala jarní část. Do
jarní části jsme nastupovali s cílem postupu do vyšší soutěže 3.třídy. V úvodním kole nás
čekal tým rezervy mužstva Klíčan, které jsme lehce přehráli 6:0. Hned v 2, 3 a 4. kole nás
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čekali naši konkurenti bojující o postup. Zápasy 2. a 3. kola jsme nejprve vyhráli na půdě
Mratína a poté jsme potvrdili doma porazili rezervu mužstva Zelenče. Ve 4. kole jsme zavítali
na hřiště vedoucího mužstva a utkali jsme se o první místo v tabulce. Bohužel domácí tým
Brandýsa „B“ zápas zvládnul a v boji o první místo nás porazil 3:2 a získal náskok 3. bodů.
V ostatních zápasech s papírově slabšími soupeři jsme již neztratili a čekali jsme na zaváhání
vedoucího týmu. Ten však ztratil pouze v 19. kole s mužstvem Zelenče „B“ po remíze 2:2. A
tak po jarní části jsme se umístili na konečném 2. místě. Chtěl bych ještě poděkovat všem, co
se podíleli na chodu klubu. Velké díky také patří divákům, kteří nás podporovali a
vyburcovali k dobrým výsledkům a doufám, že nás přijdou podpořit i na další sezónu.
Tabulka:
1.
Brandýs B
2.
Brázdim
3.
Zeleneč B
4.
Mratín
5.
Sluhy
6.
Bášť
7.
Řež
8.
Vodochody
9.
Veltěž
10.
Záluží
11.
Líbeznice B
12.
Klíčany B

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

18
18
15
12
11
10
7
7
6
5
4
4

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

1
2
6
6
9
7
11
13
14
14
16
18

101 : 23
101 : 39
90 : 42
60 : 39
54 : 40
59 : 48
58 : 64
43 : 97
38 : 72
37 : 52
34 : 94
39 : 104

57
56
46
40
35
35
25
23
20
18
14
12
David Šalda

Sbor dobrovolných hasičů Brázdim

(čerpáno z Bešovského týdeníku)
Petra Černucká získala titul Miss sympatie Středočeského kraje 2015
Konopiště – Petře Černucké, dívce bydlící v Praze a člence Sboru dobrovolných hasičů
v Brázdimi u Brandýsa nad Labem, se při Hasičském dni na Konopišti podařilo při volbě
Miss neobvyklý kousek.
Přestože byla „na cizím území" v nevýhodě proti čtyřem finalistkám z Benešovska (další dvě
účastnice finále Miss hasička Středočeského kraje 2015 byly z Příbramska a Kolínska),
získala si diváky v zámeckém amfiteátru na svou stranu. Hodili do hlasovacích skleněných
válců šestadvacetileté Petře Černucké nejvíce kupónů a tím jí vystavili poukaz na letošní titul
Miss sympatie Středočeského kraje 2015.
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Naše Máňa se také zúčastnila

Všichni Petře gratulujeme k dosaženému úspěchu

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