BRÁZDIMSKÉ
Noviny
duben 2018
Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám velikonoční vydání Brázdimských novin, ve kterém vás chceme informovat o
událostech za uplynulé čtvrtletní.
Na jaro je opět naplánováno velké množství akcí. Přijďte podpořit akce a tradice v naší obci!
Josef Krotký, Jan Procházka

ZE ŽIVOTA V OBCI

Jako každý rok, tak i letos se připojíme k celonárodní dobrovolnické akci
Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Sraz dobrovolníků je před Obecním úřadem v Brázdimě 21. 4. v 9:00
Hlavním cílem úklidu je Kuchyňka a remízek u Májového křížku.
Po skončení bude pro účastníky úklidové akce připraveno na hřišti občerstvení.
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SDH Brázdim odvezl 6 kol pro Afriku v rámci akce železná sobota.

Poděkování SDH Brázdim
Touto cestou bychom rádi poděkovali místním hasičům za odklizení spadlého stromu před
naším domem ve Velikém Brázdimě.
Horáčková Margita a Václav Karbulka
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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
a tuky

– použité oleje odebíráme pouze v uzavřených obalech (PET lahvích)

Železný šrot
Všechny jmenované komodity odebíráme bezplatně.
Provozní doba:
Středa
Sobota

15.00-17.00
10.00-12.00

Svozové místo na návsi ve Velikém Brázdimě
Středa

14.00-14.30

Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zápis z jednání obecního zastupitelstva ze dne 22.3.2018
Přítomni:

Krotký Pavel, Kašpárek Milan, Procházka Jan, Kuchař Tomáš,
Ing. Kristýna Knetlová, Hana Svobodová, MUDr. Alena Tumpachová,

Omluveni:

Ing. Krotký Josef, Martin Dušek

Starosta zahájil jednání, provedl kontrolu unesení z minulého zasedání – splněno
Byli zvoleni navrhovatelé usnesení a ověřovatelé zápisu: MUDr. Tumpachová, p. Svobodová
zapisovatelkou: p. Moudrá
Starosta seznámil zastupitele s programem:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Rozpočet OÚ na rok 2018
Hospodaření OÚ za rok 2017
Hospodaření ZŠ a MŠ Brázdim za rok 2017
Inventarizace OÚ za rok 2017
Projekt na instalaci podzemních kontejnerů
Projekty na rekonstrukci místních komunikací
Projekt na vyčistění vodních nádrží
Různé
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9) Diskuse
10) Usnesení a závěr
1) Zastupitelé se seznámili s jednotlivými paragrafy rozpočtu na rok 2018. Schválili jej
jako schodkový s tím, že schodek bude kryt ze zůstatků, které jsou na účtech OÚ .
Odsouhlaseno 7 hlasy
2) Zastupitelé se seznámili s jednotlivými položkami Hospodaření OÚ za rok 2017.
Účetnictví OÚ za rok 2017 schváleno 7 hlasy
3) Zastupitelé se seznámili s hospodařením ZŠ a MŠ Brázdim.
Hospodaření ZŠ a MŠ Brázdim na rok 2017 bylo schváleno s tím, že přebytek
hospodaření ve výši Kč 9.256,97 bude převeden do fondu rezerv.
Schváleno 7 hlasy
4) Zastupitelé se seznámili s výsledkem inventarizace OÚ za rok 2017.
Schváleno 7 hlasy
5) Starosta informoval o jednání s firmou, která by zpracovala projekt na stanoviště
podzemních kontejnerů na separovaný odpad a pokusila se zajistit dotaci na tyto
stavby (předpokládaná výše dotace je 85% uznatelných nákladů).
Zastupitelé se dohodli, že se osloví ještě další firma na zpracování projektu, aby bylo
možné srovnání cen. Starosta pověřen oslovením firmy.
Odsouhlaseno 7 hlasy
6) Zastupitelé diskutovali, zda se dají zpracovat projekty na rekonstrukci komunikací od
staré kovárny k Matějkovým a cesta ke škole.
Odsouhlasili 7 hlasy vypracování projektů, abychom byli připraveni na případnou
dotaci.
7) Starosta informoval zastupitele o nabídce na zpracování projektů na vyčištění vodních
ploch v obci. Zastupitelé se dohodli, že tyto projekty nechají zpracovat na vodní
plochy ve Velikém i Starém Brázdimě.
Odsouhlaseno 7 hlasy
8) Různé:
-

Žádost na zřízení věcného břemene (jedná se o vedení kabelu el. energie na
pozemku p.č. 142/8 v k.ú. Brázdim).
Odsouhlaseno 7 hlasy a starosta pověřen podpisem smlouvy.

-

Starosta informoval o zpracování monitorovací zprávy ohledně zateplení ZŠ, která
se musí každý rok vypracovávat.
Zastupitelé vzali na vědomí.

-

Starosta informoval o zařazení naší žádosti o dotaci na intenzifikaci ČOV na MZe.
Pro přiznání dotace musíme splnit několik požadavků a hlavně provést výběrové
řízení na zhotovitele stavby. Zastupitelé určili členy výběrové komise: Krotký
Pavel, Kašpárek Milan a Procházka Jan.
Zastupitelé vzali na vědomí a odsouhlasili 7 hlasy složení výběrové komise.
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-

Starosta seznámil zastupitele s dotačním titulem na rekuperaci ve školách (pořízení
tohoto zařízení do jedné místnosti vyjde na 240.000 Kč). Pro posouzení nutnosti
této investice objednal měření kvality ovzduší v jednotlivých třídách naší ZŠ a
MŠ. Výsledky měření ukázaly, že v naší škole není tato investice nutná a ovzduší
splňuje požadavky dané normami a jen je nutné po každé hodině vyvětrat třídy.
Zastupitelé vzali na vědomí.

-

Starosta informoval zastupitele, že se i letos naše obec zúčastní akce „Ukliďme
Česko“. Tento úklid bude v naší obci v sobotu 21.4.2018.
Zastupitelé vzali na vědomí.

-

Starosta seznámil zastupitele s výsadbou stromů republiky v rámci oslav 100.
výročí založení, kdy budeme vysazovat 2 lípy, jednu vysadí žáci ZŠ a MŠ ve
Velikém Brázdimě a druhou občané obce v parku ve Starém Brázdimě.
Zastupitelé vzali na vědomí

-

Starosta požádal zastupitele, aby navrhli místa, kam v obci instalovat lavičky.
Zastupitelé své návrhy sdělí co nejdříve na OÚ, aby mohla instalace proběhnout
ještě na jaře letošního roku.

-

p. Kašpárek seznámil zastupitele s dodatkem ke smlouvě s firmou AVE na svoz
TKO. Firma AVE tímto dodatkem navyšuje cenu pro obec, ale toto navýšení se
neodrazí na cenách poplatku za odpad pro naše občany.
Zastupitelé dodatek odsouhlasili 7 hlasy a pověřili starostu podpisem.

-

p. Kašpárek informoval zastupitele o stížnosti p. Kamila Sládka na znečišťování
vozovky v ulici za cihelnou a jeho žádosti o opravu chodníku před jeho domem.
Starosta ihned poslal zaměstnance obce na opravu této části chodníku, ale bohužel
zrovna mrzlo a použitý beton řádně neztvrdl. Pan Sládek si opětovně stěžuje na
znečišťování vozovky panem XY (bohužel nesdělil přesné jméno znečišťovatele).
Starosta požádal občany, kteří v této ulici bydlí, aby se neotáčeli na konci ulice a
tím neznečišťovali komunikaci.
Zastupitelé vzali na vědomí.

9) Diskuse:
MUDr. Tumpachová se zeptala, kdy budou realizovány rekonstrukce plánovaných
komunikaci a zda bude opraven chodník u zastávky ve Starém Brázdimě. Starosta jí
sdělil, že nejdříve bude realizována intenzifikace ČOV a poté budou opraveny zbylé
komunikace, tak aby se obec nemusela zadlužit a mohla vše provést z vlastních zdrojů.
p. Kuchař upozornil na rozpadlý amplion ve Velikém Brázdimě a opravu amplionu u
rybníka ve Velikém Brázdimě, aby směřoval ven z obce.

1.výtisk/duben 2018

-Strana 5-

Brázdimské noviny

Plnění rozpočtu 2017
Příjmy:
text
Daňové příjmy
Příjmy za TEKO
Příjmy šk. byt
Příjmy za popelnice
Příjmy z činnosti OÚ + úroky banky
celkem

Výdaje:
Dopravní obslužnost
Vodovodu - splátky
Náklady na ČOV
Náklady na volby
Dotace ZŠ + MŠ
Dotace ZŠ z EU
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
silnice
celkem
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Rozpočet
6.150.000,450.000,36.000,450.000,341.200,7.427.200,-

skutečnost
7.785.442,15
458.570,36.000,450.416,1,698.352,79
10.428.780,94

100.000,830.000,362.000,-

78.147,04
828.668,403.668,80
14.431,390.000,516.745,15.700,44.112,66.000,336.034,600.921,1.298.536,42
10.599,35.231,-

390.000,16.000,47.000,50.000,300.000,600.000,1.160.000,25.000,70.000,700.000,1.509.000,6.159.000,-
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Rozpočet na rok 2018
Příjmy:
text
Daňové příjmy
Příjmy za TEKO
Dotace na činnost
Příjmy za popelnice
Příjmy z činnosti OÚ + úroky
Nájemné školní byt
celkem

rozpočet
7.000.000,450.000,131.100,450.000,266.000,36.000,8.333.100,-

Výdaje:
Dopravní obslužnost
Vodovodu – splátky
Náklady na ČOV

2221 100.000,2310
800.000,2321 7.390.000,-

Dotace ZŠ +MŠ

3113

390.000,-

Dotace knihovny
3314
16.000,SPOZ
3319
45.000,Dotace sportovci
3419
50.000,Veřejné osvětlení
3631 360.000,Odvoz popelnic a kontejnerů
3722 610.000,Péče o zeleň
3745 1.110.000,Příspěvek na peč. službu
4319
20.000,Dotace jednotky sboru dobrovolných
50.000,hasičů
5512
Náklady na zastupitelstvo
6112 780.000,Činnost OÚ
6171 1.642.000,celkem
13.363.000,Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatku na účtech obecního úřadu.
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Výzva pro občany - historické fotografie
Chtěli bychom Vás tímto požádat k prohledání domácích fotoarchivů a v případě, že najdete
nějaké zajímavé fotografie, malby vztahující se k dění v obci nebo jen mapující historii - zda
by bylo možné tyto fotografie dodat buď v elektronické podobě na mail oubrazdim@volny.cz,
nebo zapůjčit v papírové podobě pro digitalizaci. Zapůjčení prosím domluvte přímo na
Obecním úřadě. Vaše dodané materiály plánujeme vystavit u příležitosti oslav 100. výročí
vzniku České republiky.
Děkujeme, OÚ Brázdim

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Školní družina
V dnešním okénku Vás seznámíme s činností školní družiny.
Vánocům už jsme dali sbohem a je tu rok 2018, který jsme začali výrobou kalendářů. V
družině jsme si pověděli spoustu zajímavých informací k zimní tématice a probíhajícím
zimním sportovním hrám v Pchjongčchangu. Měsíc únor uběhl velmi rychle. Prvním
významným momentem bylo vysvědčení. Radost dětí z obdržených vysvědčení se projevila i
ve školní družině tím, že se svým vysvědčením patřičně chlubily. Všem dětem byly odměnou
za půl roku píle ve škole pololetní prázdniny.
Mrazivé zimní počasí děti využily a postavily před naší školou sněhuláky. Kreativní činnosti
v družině si děti zpestřovaly různými stolními nebo konstruktivními hrami, kvízy, hádankami,
stavěním staveb z kostek a Lega, skládaly puzzle a jednoduché skládanky z papíru. Děti si
troufly i na složitější origami.
Nejvýznamnější týden během měsíce února byl týden školního projektu Edison. Naše škola se
zapojila do tohoto projektu, který je podporován MŠMT a na kterém naše škola, stejně jako
mnoho dalších škol v celé naší republice spolupracuje. V rámci tohoto projektu na naši školu
přišlo od 13. do 17. února 2018 osm anglicky mluvících studentů z různých zemí světa:
Mexiko, Rusko, Ukrajina, Brazílie, Indonésie, Čína, Austrálie a Indie.
Tito studenti se na naší škole zapojili do výuky i do volnočasových aktivit ve školní družině,
seznámili žáky se zajímavostmi o své zemi, připravili si interaktivní hodiny, diskuze apod.
Vše v anglickém jazyce, podle úrovně žáků. V hodinách byli přítomni učitelé, kteří pomohli s
překladem, výběrem témat a s průběhem diskuze. Přítomnost stážistů oživila výuku, zvýšila
zájem o studium mezi žáky a učila je nebát se odlišného. Naši žáci připravili studentům
valentýnské dekorace a v kroužku vaření upekli perníčky, které si společně vyzdobili. V
odpoledních hodinách každý student připravil svoje tradiční jídlo, které žáci ochutnávali. Na
školní zahradě jsme všichni hráli pohybové hry, fotbal a ve třídách šachy.
Akcí školní družiny byl i společný výlet se studenty do Technického muzea v Praze, kde byly
děti rozděleny do jednotlivých skupin v doprovodu jednoho ze studentů. Jejich úkol byl
zapsat co nejvíce věcí z muzea na papír v anglickém i českém jazyce. Příjemným zakončením
dopoledne byla společná návštěva restaurace McDonald´s.
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Během února a začátek března je doba plesů a zábavy v plném proudu. Pro nás, ve školní
družině, to znamenalo výrobu masek a klaunů, která se nám velmi povedla.
Březen, za kamna vlezem.... Tato pranostika však pro nás neplatí. Užíváme si jak prvních
slunečních paprsků venku na školní zahradě, tak i tvoření a zábavy ve třídě. Připravujeme
velikonoční dekorace a osazujeme jarní květináče. Ve školním kroužku vaření jsme společně
připravili nepečené cukroví v podobě beránků.
Všechny akce se vydařily a přejeme si, aby děti v naší školní družině byly spokojené!
Hezké a prosluněné VELKIKONOCE!
Přeje kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Brázdim
Projekt EDISON – návštěva zahraničních studentů.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Narozená miminka
Gabriela Švorcová
Eduard Ujec
Antonín Holub
Vilém Kotouč
Adam Werner

9.12.2017
13.12.2017
24.12.2017
1.2.2018
10.3.2018

K radostné události rodičům blahopřejeme.

Úmrtí
Anna Krajčírová
Růžena Stránská
Zdeňka Hatková
Všem pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
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KULTURNÍ AKCE
Pyžamový bál
V sobotu 10. 3. 2018 jsme pro děti přichystali namísto klasického karnevalu pyžamový bál,
takže maminky neměly s maskami téměř žádnou práci. Šupky do pyžamka, oblíbeného
plyšáka s sebou a mohlo se vyrazit. Na sále v hospodě u Wernerů čekala obří postel se
spoustou polštářů, balonková výzdoba a samozřejmě něco dobrého k snědku. Na programu
bylo připraveno několik jednoduchých tanečků, házení míčku na plechovky, skákání
v pytlích, skládání obrázků nebo chůze na chůdách. Za odměnu děti dostaly nějaké ty
sladkosti. Pak následovalo vyhlášení rekordu – kolik dětí se vejde do jedné postele. Dětí
přišlo maličko, takže jsme se do postele s nimi vešli i my dospělí a hodná pohádková Lucka
nám přečetla pohádku O pejskovi a kočičce. Potom proběhla tombola. Děti si jeden po
druhém vylovily svůj polštářek ve velkém povlaku na peřiny a na závěr mohla začít velká
polštářová bitva. Byl to nelítostný boj, ale všechno nakonec dopadlo dobře a děti odcházely
šťastné s plnými náručemi dárečků a balonků.
Moc děkujeme za podporu Obecního úřadu, a všem kdo jakkoliv pomohl.
SPOZ obce Brázdim
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Výlet do Polska
V sobotu 24. března jsme v šest hodin ráno odjeli do polské Kudowy zdroje na velikonoční
trhy, kam jsme dorazili krátce po půl deváté. Zde jsme měli rozchod až do jedné hodiny
odpolední, přičemž jsme si průběžně, vždy ve smluvený čas, nosili plné tašky do autobusu. A
že těch tašek bylo! I když se na výlet přihlásilo málo lidí a byla naplněna jen polovina
autobusu, všem se výlet moc líbil a ve tři hodiny odpoledne jsme u parku vystupovali s
plnýma rukama nákupů.
Za SPOZ Hana Svobodová
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Sbor dobrovolných hasičů Brázdim vás srdečně zve na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. 4. 2018 od 18.00hod.

na hřišti v Brázdimě
Občerstvení zajištěno.

Sbor dobrovolných hasičů Brázdim
pořádá tradiční

Staročeské máje
a netradiční „Retro máje“
v sobotu 19. 5. 2018
Všichni jste srdečně zváni na odpolední
průvod obcí i na večerní zábavu.
U příležitosti oslav výročí 100 let republiky, 130 let SDH Brázdim a v rámci udržení tradice
nabízíme i ostatním ženám, které již májům odrostly a stále mají chuť si zatančit, aby se
přihlásily na naše „Retro máje“. V případě zájmu kontaktujte p. Schütze (tel: 603 815 390).
1.výtisk/duben 2018
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SPORTOVNÍ RUBRIKA
TJ Svornost Brázdim

3.třída – oddělení A
V roce 2018 - dne: 2-4.2.2018 jsme podnikli zimní soustředění s dětmi na Šumavě, které se
myslím povedlo. Zúčastnilo se 11 dětí a 7 dospělých.

Po podzimní části jsme se umístili na 9. místě tabulky za získaných pouhých 17 bodů při
skóre 32:29, mladší žáci obsadili 11.místo při skóre 5:186 a mladší přípravka po 6ti turnajích
obsadila 6.místo. 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

1.výtisk/duben 2018

David Šalda

-Strana 15-

Brázdimské noviny

Inzerce
Sháním pronájem domku nebo bytu v obci Brázdim, nabídky prosím volejte na telefon 731
129 420.

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