BRÁZDIMSKÉ
Noviny
duben 2017
Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám jarní vydání Brázdimských novin, ve kterém vás chceme informovat o
událostech za uplynulé čtvrtletní.
Na jaro je naplánováno velké množství kulturních akcí. Přijďte podpořit tradice v naší obci!
Josef Krotký, Jan Procházka

ZE ŽIVOTA V OBCI
Velikonoční vyřechtávání
Každý rok, těsně před Velikonocemi, se v naší vesnici několikrát za den ozývá specifický
rámus. Jsou to zvuky řehtaček a trakařů, které nahrazují zvony, jež odletěly do Říma. Tato
tradice údajně pochází z Polabí a v Brázdimě se její historie píše již odnepaměti.
Řechtání je organizované a účastní se jej kluci z vesnice, kteří navštěvují první nebo druhý
stupeň základní školy. Ti nejstarší jsou tak zvaní Páni (v každé skupince je jeden, ale mohou
být i dva Páni; jsou to kluci, kteří navštěvují nejvyšší ročník základní školy a funkcí Pána se
tak s řehtáním zpravidla loučí). Pán musí znát tradici vyřechtávání (vhodné je, když se všichni
Páni setkají před prvním vyřechtáváním na OÚ); musí znát hranice území, vede kluky po vsi,
dbá na jejich bezpečnost, na jeho pokyn kluci najednou řechtají (koledují).
V Brázdimě chodí kluci ve třech skupinách, tak aby stihli projít celou ves. Přirozenými
hranicemi obcházeného území jsou jednotlivé části obce - Nový Brázdim, Starý Brázdim a
Veliký Brázdim. Hranice území by se měly dodržovat, aby se prošla celá ves a neminul se
žádný dům (viz mapka).
Řechtat začínají kluci na Zelený čtvrtek v poledne, jakmile odletí zvony do Říma. Páni si
zaznamenávají, kdo z kluků přišel a kdo ne. Všichni zúčastnění vyrazí do ulic a vydávaje
děsivý řehot, pochodují po celé vesnici a u každého domu se na chvíli zastaví a řechtají.
Řechtačky se používají kdejaké, od těch malých, které známe z Velikonočních trhů, přes
větší. Největší pak jsou trakaře, které kluci tlačí před sebou, a právě pohyb kola způsobuje to
nejsilnější řechtání. Dále se chodí řechtat ve čtvrtek v 18 hod, na Velký pátek v 6 hod, ve 12
hod, v 18 hod a na Bílou sobotu v 6 hod.
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Poslední řechtání začíná v sobotu kolem 10té hodiny a mělo by končit úderem poledne, kdy
se zvony navrací z Říma. Toto řechtání je pro kluky nejpřitažlivější, neboť se vyřechtává
koleda. U každého domu se skupinka kluků zastaví a krom řechtání se na pokyn Pána
vyvolává koleda, kterou každý kluk musí dobře znát:

„Páni, dámy, dejte něco od řechtání.
Nedáte-li od řechtání, dejte aspoň od klepání.
Řechtáme, klepáme, o vajíčko žádáme.“
Páni kontrolují, jak kdo zpívá. Kluci si s sebou vezou malou kárku a u každého domu
dostanou za odříkanou koledu odměnu. Nejčastěji dostávají syrová vajíčka, peníze a sladkosti.
Výslužku rozdělí po skončení řechtání Pán, a to dle míry účasti.
Kristýna Knetlová
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Poděkování
Vážení spoluobčané,
Jaro je tady a rychle se blíží k létu. Přesto mi dovolte, abych se vrátil ještě o pár měsíců
zpátky, k mrazivým zimním dnům. Po dlouhé době dorazil do naší vsi v plné síle děda Mráz a
proměnil rybníky v lákavé ledové plochy, na které se vydali nedočkaví milovníci zimních
sportů. Když ale z ledu udělalo mírné oteplení „struhadlo“, poskytl pan Milan Zurynek
nezištně svou techniku, s jejíž pomocí upravil plochu tak, že dělala radost malým i dospělým
bruslařům po mnoho dalších dní. Tolik piruet a hokejových mačů naše vesnice dlouhá léta
nepamatuje! Proto ještě jednou děkujeme panu Zurynkovi.
Tomáš Kuchař

Také letos se připojíme k celonárodní dobrovolnické akci Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Sraz dobrovolníků je před Obecním úřadem v Brázdimě 22. 4. od 9:00
Hlavním cílem úklidu je Kuchyňka a remízek u Májového křížku. Po skončení bude pro
účastníky úklidové akce připraveno na hřišti občerstvení.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Sběrové místo odpadů obce Brázdim
Odebíráme pouze následující odpad:
Ze zahrad
– větve stromů, trávu, listí, piliny a ostatní odpad rostlinného původu
z údržby zahrad fyzických osob na území obce Brázdim.
Objemné dřevo
– nábytek, dveře, skříně, dřevotřísku a jiný dřevěný napuštěný
nepotřebný materiál.
Potravinářské oleje – použité oleje odebíráme pouze v uzavřených obalech (PET lahvích)
a tuky
Železný šrot
Všechny jmenované komodity odebíráme bezplatně.
Provozní doba:
Středa
15.00-17.00
Sobota
10.00-12.00
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Svozové místo ve Velikém Brázdimě
na návsi
Středa

14.00-14.30

Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zápis z jednání obecního zastupitelstva ze dne 16. 3. 2017
Přítomni: Krotký Pavel. Kašpárek Milan, Procházka Jan, Kuchař Tomáš, Svobodová Hana,
MUDr. Alena Tumpachová, Ing. Kristýna Knetlová, Ing. Josef Krotký, Martin
Dušek
Ověřovatele: Kuchař Tomáš, Procházka Jan
Zapisovatelem: Moudrá Věra
Starosta přivítal přítomné zastupitele, provedl kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání –
splněno a seznámil zastupitele s programem dnešního jednání.
Program: 1) Inventarizace OÚ za rok 2016
2) Hospodaření OÚ za rok 2016
3) Hospodaření ZŠ a MŠ Brázdim za rok 2016
4) Návrh plánu rozvoje obce Brázdim
5) Prověření možnosti dotací na rok 2016
6) Různé
7) Diskuse
8) Usnesení a závěr
Schváleno: 9 hlasy
1) Zastupitelé se seznámili s jednotlivými položkami inventarizace za rok 2016 na OÚ
Brázdim-nebyly shledány žádné účetní rozdíly proti rozvaze.
Schváleno: 9 hlasy
2) Zastupitelé se seznámili s plněním rozpočtu za rok 2016, probrali položky, které se
odchylovaly od rozpočtu o částku větší než 10%.
Schváleno: 9 hlasy
3) Zastupitelé projednali hospodaření ZŠ a MŠ Brázdim, které skončilo přebytkem ve
výši Kč 18.917,61 a schválili rozdělení hospodářského výsledku s tím, že celá částka
půjde do fondu rezerv a na ztráty z minulých let.
Schváleno: 9 hlasy
4) S návrhem Programu rozvoje obce seznámil zastupitele p. Procházka, který tento
návrh vypracoval. Zastupitelé diskutovali a shodli se, že návrh budou připomínkovat,
a následně se dohodnou na jeho finální podobě. Dále se zastupitelé dohodli, že ještě
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rozešlou dotazníky občanům obce. Tyto dotazníky vyjdou v obecních novinách
v nejbližším vydání.
Schváleno: 9 hlasy
5) Starosta seznámil zastupitele, že v letošním roce ještě nebyly vypsány dotace, na
investiční záměry, které bychom potřebovali realizovat. Z tohoto důvodu navrhl
vybudovat novou silnici v ulici Ke hřišti z vlastních zdrojů. Zastupitelé se rozhodli
ještě s rozhodnutím počkat do konce dubna, zda ještě nevyjde nějaká dotace a pak se
rozhodnou.
Schváleno: 9 hlasy
6) Starosta informoval o stavebním povolení na prodloužení veřejného osvětlení
z Velikého Brázdima na křižovatku k zastávce autobusu a návrhem smlouvy od firmy
ELTODO-CITELUM, s.r.o., která by stavbu realizovala, ing. Krotký navrhl, jestli
neuvažovat předat správu VO jiné firmě než ELTODU-CITELUM, s.r.o., s jeho
návrhem zastupitelé nesouhlasili, svůj nesouhlas odůvodnili spokojeností s firmou
ELTODO-CITELUM, s.r.o., která VO v obci spravuje a bude i realizovat z vlastních
zdrojů výstavbu prodloužení osvětlení, s tím, že obci Brázdim navýší měsíční
nájemné. Bylo schváleno prodloužení VO do firmy ELTODO-CITELUM, s.r.o. a
pověřilo starostu podpisem této smlouvy
Schváleno: 9 hlasy a starosta pověřen podpisem smlouvy
-

Starosta informoval o zpracování dvou projektů na opravu WC v MŠ Brázdim,
které dal na posouzení řediteli ZŠ a MŠ Brázdim. Tato oprava by se realizovala
v době letních prázdnin.

-

Starosta informoval o vyřezání náletů na Přírodní památce Kuchyňka v části lomu
a vyzval zastupitele, aby se do příštího zasedání zamysleli jak tento prostor
v budoucnosti využít

-

Starosta informoval zastupitele o uzávěrce silnice v Poleradech, kdy objížďka vede
přes obec veliký Brázdim, seznámil je s vyjádřením obce k této objížďce s kterou
jsme nesouhlasili, jelikož v obci Veliký Brázdim je celkově špatná silnice a navíc
vede i přes můstek, přes potok, který je prasklý – zastupitelé se shodli, že je třeba
požádat Obecní Policii aby více v této části obce měřila rychlost, jelikož tam auta
jezdí velkou rychlostí

-

Starosta informoval o kontrole JSDH Brázdim, při které byly shledány nedostatky,
které se musí odstranit do 10.4.2017

-

Starosta informoval o akci „Ukliďme Česko“, do které se obec opět
přihlásila…úklid obce bude v sobotu 22.4.2017

-

Starosta informoval o sběru nebezpečných odpadů a přistavení velkoobjemového
kontejneru…..25.3.2017

Zastupitelé vzali na vědomí.
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-

p. Kašpárek informoval o návrhu smlouvy na sběr jedlého oleje z domácností, kdy
by sběrný kontejner byl ve stodole, aby byl volně přístupný pro občany v pracovní
době zaměstnanců obce.

Schváleno: 9 hlasy a starosta pověřen podpisem smlouvy
Diskuse:
p. Svobodová
- měla dotaz na majitele z bývalé školky, který chodí neustále po obci se svým
psem, kterého má bez obojku – starosta přislíbil, že mu pošleme upozornění,
jelikož s ním již několikrát osobně hovořil a stejně dál chodí s neuvázaným psem.
- dále navrhla dát protiskluzový lak na parkety v tělocvičně ZŠ Brázdim
Ing. Knetlová
- přípravila článek do novin ohledně řehtání o Velikonocích. Zastupitelé diskutovali
hranice Starého a Nového Brázdima a dohodli se na doplnění mapky.
-

hovořila i o workoutu, který by mohla obec instalovat na místní hřiště, kde by měl
širší vyžití i pro sportovce či pro letní cvičení. Zastupitelé se dohodli, že se poptají
po podmínkách dotací.

p. Kuchař chtěl vědět od kdy je možno navážet dřevo na čarodějnice na místní
hřiště.Zastupitelé se dohodli, že navážet dřevo bude možné od 22. 4., dříve pouze po dohodě
s OÚ.

Zápis z jednání obecního zastupitelstva ze dne 6. 4. 2017
Přítomni: Krotký Pavel. Kašpárek Milan, Procházka Jan, Kuchař Tomáš,
MUDr. Alena Tumpachová, Ing. Kristýna Knetlová, Ing. Josef Krotký, Martin
Dušek
Omluvena: Hana Svobodová
Ověřovatele: Martin Dušek, MUDr. Alena Tumpachová
Zapisovatelem: Moudrá Věra
Starosta přivítal přítomné zastupitele, provedl kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání –
splněno a seznámil zastupitele s programem dnešního jednání.
Program: 1) Plán rozvoje
2) Prověření dotací na rok 2017
3) Různé
4) Diskuse
5) Usnesení a závěr
Schváleno: 8 hlasy
1) Zastupitelé se seznámili s jednotlivými body Plánu rozvoje obce a připomínkami, které
měli od minulého zasedání a které byly zapracovány do konečné verze Plánu rozvoje
obce. Na závěr se dohodli, že se dá do nejbližšího vydání Brázdimských novin dotazník
pro občany s otázkami na téma, jak zlepšit život v obci.
Schváleno: 8 hlasy
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2) Zastupitelé se seznámili s vyhlášenými dotacemi na letošní rok, které jsou možné uplatnit
pro obec Brázdim a shodli se, že v letošním roce požádají o dotace ze Středočeského kraje
na vybudování komunikace „Od Sklenářů k obecnímu úřadu“ a pro JSDH na dýchací
přístroje. Další dotací, o kterou obec Brázdim požádá bude z MŽP na rozšíření ČOV
Brázdim a poslední dotací, o kterou se v letošním roce obec pokusí bude žádost o dotaci
na firmu ČEZ na akci Oranžová hřiště na vybudování Workoutového hřiště . Na
zpracování všech podkladů k výše uvedeným dotacím se zastupitelé rozhodli, že starosta
osloví firmu SIGMIN, a.s., která žádosti zpracovává a pomůže i s vyhlášením
výběrového řízení a dalšími postupy. Starosta byl pověřen podpisem smlouvy s touto
firmou.
Schváleno: 8 hlasy a starosta pověřen podpisem smlouvy
3) Zastupitelé pověřili starostu přípravou výběrového řízení na silnici „Od Sklenářů
k obecnímu úřadu“. Zvolili členy výběrové komise ve složení: Krotký Pavel, Procházka
Jan, Dušek Martin
Schváleno: 8 hlasy
4) Zastupitelé se dohodli, že 22.4.2017 proběhne v obci Brázdim akce „Ukliďme Brázdim“.
S touto akcí budou občané seznámeni v Brázdimských novinách.
Zastupitelé vzali na vědomí
Diskuse:
- p. Kuchař chtěl vědět, zda je někde v obci prostor k výsadbě košíkářské vrby –
může se vysadit na Králíkově dvoře
-

p. Kuchař požádal o odpadkový koš k lavičce u rybníka ve Velikém Brázdimě

-

p. Kuchař měl dotaz, proč polní cesta, která je vedena mezi poli kolem Lípy nemá
vyústění na silnici

Plnění rozpočtu 2016
Příjmy:
text
Daňové příjmy
Příjmy za TEKO
Příjmy šk. byt
Příjmy za popelnice
Příjmy z činnosti OÚ + úroky banky
celkem
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Výdaje:
Dopravní obslužnost
Vodovodu - splátky
Náklady na ČOV

100.000,820.000,362.000,-

126.542,18
828.668,357.572,65

Dotace ZŠ + MŠ

390.000,-

390.000,-

Dotace knihovny
SPOZ
Dotace sportovci
Veřejné osvětlení
Odvoz popelnic a kontejnerů
Péče o zeleň
Příspěvek na peč. službu
Dotace jednotky sboru dobrovolných
hasičů
Náklady na zastupitelstvo
Činnost OÚ

16.000,45.000,30.000,300.000,600.000,1,160.000,25.000,-

19.650,35.788,45.000,283.006,570.830,1,290.564,61
7.789,-

100.000,700.000,2,184.000,-

152.118,99
719.316,2,428.382,24

celkem

6,832.000,-

7,255.227,67

Zůstatek na účtu OÚ k 31.12.2016 Kč 5,487.771,33

Rozpočet na rok 2017
Příjmy:
text
Daňové příjmy
Příjmy za TEKO
Dotace na činnost
Příjmy za popelnice
Příjmy z činnosti OÚ + úroky
_____________________________
Nájemné školní byt
celkem
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Výdaje:
Dopravní obslužnost
Vodovodu – splátky
Náklady na ČOV

2221
2310
2321

100.000,830.000,362.000,-

Dotace ZŠ +MŠ

3113

390.000,-

Dotace knihovny
3314
16.000,SPOZ
3319
47.000,Dotace sportovci
3419
50.000,Veřejné osvětlení
3631 300.000,Odvoz popelnic a kontejnerů
3722 600.000,Péče o zeleň
3745 1,160.000,Příspěvek na peč. službu
4319
25.000,Dotace jednotky sboru dobrovolných
70.000,hasičů
5512
Náklady na zastupitelstvo
6112 700.000,Činnost OÚ
6171 1,509.000,-

celkem

6,159.000,-

ŠKOLNÍ OKÉNKO
V naší MŠ a ZŠ se konal Seminář před zápisem do 1. ročníku.
Tento seminář přinesl užitečné podněty a rady, jak pro pedagogy mateřské školy, tak pro
učitele základní školy. Na seminář byli pozváni rodiče dětí, které navštěvují naší školu a
školku.
Přednášela nám paní Mgr. Hana Otevřelová, speciální pedagog a rodinný terapeut. Příprava
na vzdělávání začíná pro budoucí školáky už v mateřské škole. Proto nám paní magistra
například popisovala určité uvolňovací cviky pro děti a doporučila nám speciální pomůcky.
Všichni jsme si na semináři vyzkoušeli úkoly na prostorovou orientaci, sluchové a zrakové
vnímání a předmatematické představy.
Dozvídali jsme se informace o školní zralosti a rodičům byly zodpovězeny konkrétní dotazy
na dané téma. Při praktických ukázkách jsme si zkusili úkoly jako je například poslech textu,
skládání obrázků nastříhaných na části a další. Viděli jsme názorné ukázky, jak danou oblast u
dítěte rozvíjet. Se zájmem jsme prohlíželi názorné ukázky ze sešitů dětí již školou povinných,
kde se nezralost zrcadlí. Ke konci semináře byla chvilka na debatu a spoustu otázek, jak od
učitelů, tak od rodičů budoucích prvňáčků.
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Ze semináře jsme my učitelky odcházely nadšené a byly jsme rády za spoustu rad a
praktických ukázek. Určitě některé informace využijeme ve vzdělávání dětí v mateřské škole
i škole základní, především u žáků prvního ročníku.
Děkujeme panu řediteli, že nám tento seminář zrealizoval v místě našeho pracoviště a
umožnil rodičům se tohoto semináře účastnit.
Učitelky MŠ a ZŠ.
-

19. 4. Botanická zahrada Praha ZŠ + MŠ
26. 4. Divadlo Horní Počernice MŠ
27. 4. Den ZEMĚ - vyhodnocení projektu MŠ
3. 5. Vystoupení kytaristy
4. a 5. 5. ZÁPIS do MŠ
5. 5. Logopedická depistáž
17. 5. Poznáváme PRAHU - projekt ZŠ
24. 5. Divadlo pro děti a žáky - Cecilka
25. 5. Dopravní hřiště Čelákovice ZŠ
25. 5. Fotografování dětí MŠ
1. 6. Den DĚTÍ
8. 6. čtvrtek 10:45 Divadlo Koloběžka Námořník
14. 6. Poznáváme PRAHU - projekt ZŠ
28. 6. BESÍDKA - vystoupení dětí a žáků na místním hřišti + další program
29. 6. Zdravotní výchova - první pomoc
19.-24. 6. Škola v přírodě chata Milíře Krkonoše
24. 7.- 4. 8. Prázdninový klub pro děti 3-8 let
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 10.3.2017 oslavila naše nejstarší občanka, paní Matylda Jánošíková krásné životní
jubileum, 95 let.
Ještě jednou přejeme všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví do dalších let.

Narozená miminka
Benjamin Neckař

3. 1. 2017

K radostné události rodičům blahopřejeme.
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Úmrtí

Bohumila Kozlová

23.1.2017

Mgr. Jitka Melišová

28.2.2017

Všem pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

KULTURNÍ AKCE
SVÁTEČNÍ POSEZENÍ SE SENIORY
Předposlední den loňského roku, ke kterému bych se ráda ještě letos vrátila, byl pátek
30.12.2016 a Sbor pro občanské záležitosti obce Brázdim (SPOZ) pořádal již třetí setkání
s našimi staršími spoluobčany.
Sešli jsme se v 15 hodin v hostinci u Wernerů u slavnostně prostřených stolů, kde na všechny
zúčastněné čekalo malé občerstvení, o které se vlastnoručně postarali členové SPOZu.
Po přivítání jsme si pro uvolnění a rozptýlení opět společně všichni zazpívali blahopřejnou
lidovou písničku „Kdo jsi se v lednu narodil,…“ a tak jsme postupně připili na zdraví všem
od ledna do prosince.
Poté následovala přednáška pana Ing. Stěničky, který se mimo jiné zabývá cestováním. Víc
než hodinu zajímavě vyprávěl o historických i současných stavbách, které můžeme
dennodenně vídat v našem bezprostředním okolí při cestě za zaměstnáním, nákupech či
návštěvě lékaře. Škoda, že nebylo více času, jelikož by se dalo povídat jistě hodiny a hodiny.
Potom proběhla první část tomboly, která byla opravdu letos velmi lákavá a lahodná.
Na varhany poté hrál k tanci i poslechu pan Štamfest, což musím také pozitivně hodnotit,
jelikož sám jeden a tak nádherně zpíval. Ač nebylo mnoho tanečníků, kteří by provedli
všechny zúčastněné dámy, tak věřím, že si pobrukovala každá.
V pauzičce jsme nadělili druhou část naší „lahodné“ tomboly a myslím si, že všichni
odcházeli domů spokojeni a v dobré náladě.
Doufáme, že se i Vám setkání líbilo a jsme rádi, že nás podporujete. I když letos se virová
onemocnění podepsala na účasti, tak přesto doufáme, že letos přijdete znovu a ještě ve větším
počtu. Už nyní se těšíme a pokusíme se tu naši pomyslnou laťku zvednout ještě více…
Další foto na stránkách OÚ Brázdim
Za SPOZ, předsedkyně
Hana Svobodová
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Dětský karneval
Bylo, nebylo……, v sobotu 18. března 2017 bylo vše připraveno, král s královnou
samozřejmě s doprovodem, nazdobený sál plný malých princezen a princů, chasníků a
udatných rytířů. Karnevalový rej - mohl začít. Princové a udatní rytíři, kteří bojovali o ruku
princezen, měli splnit jako v každé pohádce tři úkoly. Všichni si vedli mimořádně dobře, ale
králem se mohl stát jen jeden… A jak to dopadlo?
No, byla svatba, k té samozřejmě patřila také hostina se svatebním dortem a svatebními
koláčky, kde všichni hodovali a připíjeli na tu velkou slávu. Na královskou hostinu nakonec
přišel i kouzelník, který nám předvedl spolu s vybranými pomocníky několik vydařených
kouzel. Nechyběla samozřejmě také hudba a tanec a výroba „všehomožného“ z nafukovacích
balónků. Poslední bod programu byla dětmi oblíbená tombola, kde si všichni odnesli nějaký
ten dáreček. Jsme rádi za to, že jste všichni přišli a že jste si to s námi užili.
Děkujeme obecnímu úřadu i Vám všem za finanční přispění. A těšíme se zase při společném
Rozloučení s prázdninami, tentokrát poslední prázdninovou sobotu 2. září 2017.
SPOZ Brázdim
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Pozvánka na jarní výlet
SPOZ a OÚ Brázdim pořádá v sobotu 24.6.2017 jarní výlet do Poděbrad, kde si prohlédneme
lázeňské město a ve 12:30 hodin se pod zámkem nalodíme a pojedeme hodinovou okružní
jízdu parníkem směr Nymburk.
Předpokládaný odjezd z Brázdima od parku bude v 8:00 a návrat kolem 15té hodiny.
Cena zájezdu je 300,- Kč pro místní občany a 400,- Kč pro přespolní. Cena zahrnuje dopravu
autobusem a lodní lístek.
Přihlášky a platby na Obecním úřadě u paní Moudré nejpozději do 19.05.2017.
Svačinu s sebou, nebo si můžete na vlastní náklady dojít na oběd do restaurace ve městě. Na
lodi je možno zakoupit nějaké rychlé občerstvení.
Kdo dřív přijde, ten pojede!
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Sbor dobrovolných hasičů Brázdim vás srdečně zve na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
v čtvrtek 30.4.2017 od 18.00hod.

na hřišti v Brázdimě
Občerstvení zajištěno.

Sbor dobrovolných hasičů Brázdim
pořádá tradiční

„Staročeské máje“
v sobotu 20. 5. 2017
Všichni jste srdečně zváni na odpolední
průvod obcí i na večerní zábavu.
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SPORTOVNÍ RUBRIKA
HC Brázdim
Jako každý rok na konci sezóny uveřejňujeme foto brázdimského hokejového týmu.

Jan Procházka

TJ Svornost Brázdim

3.třída – oddělení A
Rozlosování: Muži A
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kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

zápas
Měšice - Brázdim
Brázdim - Sluhy
Šestajovice - Brázdim
Brázdim - Líbeznice
Sibřina - Brázdim
Brázdim - Větrušice
Brandýs B - Brázdim
Mochov - Brázdim
Brázdim - Nehvizdy
Kojetice - Brázdim
Brázdim - Předboj
Bášť - Brázdim
Brázdim - Zeleneč B
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datum
25.3.
1.4.
9.4.
15.4.
23.4.
29.4.
6.5.
14.5.
20.5.
27.5.
3.6.
11.6.
17.6.

čas
15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
14:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
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Žáci:
14

Kostelec n Čl - Brázdim

25.3.

13:00

15

Brázdim - Louňovice

1.4.

13:30

16

Volno Brázdim

9.4

17

Brázdim - Struhařov

15.4.

14:00

18

Vyžlovka - Brázdim

23.4.

10:15

19

Brázdim - Čelákovice

29.4.

14:00

20

Příšimasy - Brázdim

6.5.

10:15

21

Hovorčovice - Brázdim

14.5.

17:30

22

Brázdim - Radonice

20.5.

14:00

23

Líbezníce - Brázdim

27.5.

10:15

24

Brázdim - Mochov

3.6.

14.00

25

Klecany - Brázdim

11.6.

10:15

26

Brázdim – Zeleneč

17.6.

14:00

Po podzimní části jsme se umístili na 12. místě tabulky za získaných pouhých 9 bodů
při skóre 34:39. Přejeme si, abychom se alespoň posunuli do první poloviny tabulky . Proto
budeme rádi, když nás podpoříte a přijdete nám fandit.

Sportovní karneval
Chtěl bych všem poděkovat za spolupráci a organizaci sportovnímu karnevalu. Maskám
děkuji za jejich nápady a doufám, že se i uvidíme v příštím roce na nějaké to akci.
Děkuji

David Šalda

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