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Váženíspoluobčané,

jelikož nedávno proběhly volby do ztlstupitelstva obce, volby do Senátu Parlamentu České
republilql a následně ustavujícízasedání zastupitelstva obce, tak mi dovolte malou
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rÍstrory votrr oo z'qsruptrrurul orcr rruizotnt
Počet zapsaných voličů

534

Počet vydaných úředníchobálek

243

Počet platných hlasů ve volebním olcrsku

1.701

Sdruženíne ztÍvistých kandidútů,,BRaLZDIM

2 0I 0

Svobodová
Strnad
Moravec

l ' Hancl
2. Libor
3. Petr

"

l 18 hlttsů
99 hlasů
68 hlasů

kandidátů,, BRIíZDIM 2 0 l 4 "
]. Pavel Krotlql
168 hlasů
2' Milan Kašpárek
]95 hlasů
3' Alena Wernerovd
166 hlasů
1' Ivan Schutz
I19 hlasů
5. Jan Procházka
]70 hlasů
6. tr4astimil Verner
129 hlasů
166 hlasů
7. Jiří Neckář
156 hlastt
8' Ing. Krisýna Knetlová
] 17 hlasů
9. oto Krotlql
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Do zastupitelstva obce Brdzdim pro volební obďobí 20l0 _ 2014 byli zvoleni:
Hana Svobodová
Milan Kašpórek
Pavel Krotlqt
Alena Wernerovó
Ivan Schútz
Jan Procházka
Vlastimil Verner

Jiří Neckař
Ing. Krisýna Knetlovó
Starostou obce byl molen pan Krotlql Pavel, který bude v uvolněné funkci.
Místostarostou obce byl zvolen pan Kašpárek Milan, lcterý bude v neuvolněné funkci'

1. kolo konané 15.10.
Počet zapsaných voličů
Počet vydaných úřadních obálek
Počet platných hlasů

-

16.10.2010

Hlusy pro jednotlivé kandidáty:
Mgr.Nina Novákovó
Libor Holík
PaedDr.Milan Němec

Jiřina Fialová
Mgr.Petr Hanbit
Ing.Veronika

Vrecionová

534
180

177

ToP

W
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Čssp
KSČM
Suverenita

oDS

56 hlasů
] 1 hlasů
30 hlasů
20 hlasů
7 hlasů
53 hlasů

2.

kolo konané 22.10. _ 23.10.2010
Počet zapsaných voličů
Počet vydaných úředníchobálek
Počet platných hlasů

s33
81
84

Hlasy pro jednotlivé kandidáty:
PaedDr. Milan Němec
Ing. Veronikn Vrecionová

Čsso
oDS

29 hlasů
55 hlasů

Všem voličůmděkwjeme za důvěru, Herou se budeme snažit nezklamat a přejeme vóm
příjemné prožitísvóthů vánočnícha hodně štěstí a zdraví do nového roku.
,Ian Procházkn
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SLOVO STAROSTY
Přejeme Vám, aby u Vás nebyly Vánoce ani tak o dárcích, jako spíšeo vzájemné lásce
a přátelství, radosti a pocitu sounáležitosti v rodině,která se sejde ke společným oslavám pod
rodným krovem' Přejeme Vám, abyste si v klidu a pohodě vychutnali atmosféru Vánoc, a
zaž|li hodně radosti arozzáÍených dětských tváří u vánočníhostromečku'

PavelKrotký
starosta obce

Z OBECNIHO ZASTU PITELSTVA
obecní zastupitelstvo na svém posledním zasedání |6.12'2010 odsouhlasilo podepsání
nové smlou\ry S firmou, která zajlšťuje v obci svoz tuhého komunálního odpadu. občané
budou i nadále platitza svoz komunálního odpadu 500Kč na osobu'

KOLNI OKENKO
Do mateřské školy nastoupilo v tomto školnim roce 8 nových dětí. Z Btazdima 6 dětí a

z Polerad 2 ďěti.
Tím byla naplněna kapacita MŠ- 25 dětí.
Počátkem října proběhla jtž tradičníMalá drakiáďa, pŤi které se mají možnost vydovádět a
vzájemně poznat rodiče i děti' Tentokrát nám vítr pěkně ťoukal a ten, kdo měl ,tšikovného
dťaka", se vůbec neunavil, mohl jenom stát a pevně ďržet provázek'
Koncem října jsme zase ,,uspávali broučky". Lampiónovým pruvodem jsme jim posvítili na
cestu do postylek, splnili jsme několik úkolůa odměnami byli pemíkoví broučci, které
napekly ochotné maminky' S osvětlením u školy zase pomohli šikovní tatínkové'
Počátkem listopadu jsme Se zapoj1ti do výsadby stromků, kterou organizoval oÚ Brázdim
a nabídl nám možnost spolupráce' Protože máme zkušenosti z minulých let, kdy se děti
podobných akcí velmi rády účastnily,samozřejmě jsme přijali' Požádali jsme o pomoc i
rodiče a sjejich pomocí bylo vše za chvíIi hotovo' Společně snámi se zúčastnilyi děti ze
školnídruŽiny ZŠ.Zasadtli jsme asi 120 stromků a kdyby jich bylo ještě jednou tolik, nebyl
by to pro děti žádný problém. Pracovaly s takovou chutí, Že se o stromečky málem praly'
Výdej energie byl doplněn teplým párkem a sladkostí. Všichni jsme odcházeli s dobým
pocitem z prospěšnéčinnosti a průběžněbudeme sledovat, jak se stromečkům daří.

oldřiška Krotká
ředitelka mateřské školy
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SPOLECENSKA RUBRIKA
Zivotní jubilea:
Dovolujeme si blahopřát našímspoluobčanům, l<teří se v posledním čtvrtletítohoto roku
dožívají svého významného j ubil e a :

o
.
o
o
o

2.II
5.1 1.

Marie Korbelová
Jiřina Doubravová

71.12.
22.12.
12.12.

Stanislava Peštová
Josef Kašpiírek
Anna Kraičírová

roků
roků
roků
roků
84 roků

88
80
83
85

Všem upřímně gratulujeme a přejeme jim pevné zdraví, spokojenost a životníelán do

dalších let.

[Jmrtí

Hana Vemerová

72

roků

22.10.2010

Všem pozustalým proj evuj eme upřímnou soustrast.
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Z KRONIKY OBCE
Rok 1973

Při plnění volebního programu využívalmístnínarodní výbor finančníprostředky

především na zlepšení vzhledu obce a na uspokojování potřeb občanů.Ve své činnosti
spolupracoval se sloŽkami NF' zejména s Mysliveckým sdružením,sborem Požitrníochrany,
Českým svazem žen, pionýrskou skupinou, Baráčníkya SRPŠpři mateřské škole. Také JZD
Svorno st po skytovalo po dle potřeb mechanizační pro středky.
Z finaněné nejzávažnéjšíchakcí byla úprava místníchkomunikací a mimořádná uptava
škol' oSP Praha-východ provedl během préu:dfin ýměnu 16 oken v ZDŠ,opravu omítek a
ýmalbu. Děti nastupovaly v novém školníroce do upravené, vymalované a čistéŠkolya
v průběhu školníhoroku byla prováděna dokončovacíakce, tj. nátěry' Dařila se úprava
veřejných prostranství, parku, návsi, prostranství před domy a zahraďy v mateřské škole' Týo
akc" n"r'yžadovaly žádné finančnínaklady. Byló v nich odpracováno 3 '620 hodin. Členové
Mysliveckého sdruženízasadili v katastru obce 4.000 stromků. Po adaptaci prodejny
samoobsluhy se zlepšily prodejní podmínky v obci' Celkový náklad na tuto adaptaci činil
148'000 Kčs' Upravy veřejných prostranství - parku' okolí MNV a zahrady školy byly
prováděny brigádnicky, zdarma.
Ve školnímroce 1972-73 navštěvovalo místnízěkladní devítiletou školu 1-5'ročník59
žákn. Ztoho: l'ročník17 žáků,,2.roěník 13 žákt,3.ročník10 Žáků a 4.ročník1,9 žáků.
V I'třídě (1. a2 .ročník)vyučoval s. ředitel S'Korbel a ve II.třídě (3. a 4' ročník)vyučovala s.
uč. Jitka Flrdličková.
Dne 9. záÍí1913 připravily členky výboru ČsŽv Brázdimě slavnost v zasedací síni MNV
v Brázdimě' Byli přivítání tito malí občané:

Aleš Barvínek
Milan Gorol
Jíří VoIf
Davíd Liška
Martin Dušek

nar. 22.I0 .12 matka Helena

nar. 9.L2.12 matka Jířina
nar. LB .I2 .'/ 2 maLka Jarmila
nar. 2I.2.]2 matka Jitka
nar. 13. 6.73 matka Marcela
Markéta Saivanská nar. 9.6.1 3 matka Václava
Zbyněk Novák
nar. 26.1.73 matka Svatava
Hynek Krajník
nar. 16. B.73 matka Jana
Josef Dobš
nar. 1.10.73 matka Jarmila

Josef
otec
Rudolf
otec
Jiří
otec
otec František
Petr
otec
Iríč
oťec
Vác]av
otec
Josef
otec
otec
Josef

Z Kroniky obce pro Vás vybrala Ilona Strnadová

KULTURNI AKCE
Brázdimslď Halloween

Sobota 30'10.2010 byla ve znarnení dýňových bubríků'V hostinci ''IJ Wemerů''
proběhl 1'ročníkBrázdimského Halloweenu. Tímto způsobem bychom chtěli poděkovat
Aleně Wemerové a hostinským za poskytnutí azylu.
Jelikož to byla naše premiéra' tak jsme měli několik dní předtím žaludek na vodě.
Naše obar,y převálcovalVáš zájem a nápaditost. Atmosféra byla výborná a bubáci strašidelní,
ušatí,vlasatí a bylo jich hodně' PROSTĚ SUPER!!!
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Tak Vrím chceme ještě jednou poděkovat ZapÍiemně strávené Halloweenské
odpoledne a těšíme se na příštírok!
Přejeme Šťastnéa Veselé Vánoce a hodně zďraví do Nového roku!

Lucie Dekánková a spol.

Setkání s Mikulášem a ieho družinou

Venku se setmělo, sníh se trpytilpod odrazy světelpouličníchlamp, mrríz štípaldo
tváÍí azalézal zanehty. Ale nám všem bylo krásně. Byl to ten pravý předvánoční čas a
v kalendáři se psala neděle 5' prosince' To bylo datum, kdy přes naši obec proché.zel Mikuláš
s anděly a čerty.
Proto se sešly děti i se sými rodiči a prarodiči v obecním parku před hospodou u Vernerů'
Tady musely projít krásnou nebeskou bránou, kterou pomohly vyzdobit děti ze ZŠ.Ta se
úderem 17 hodiny uzavřela a otevřela se ZaSe ažpoÍé,co dorazil Mikuláš se svou družinou.
Dlouhou chvíli si dětičky mohly zkrátit výrobou iglú, sněhuláka nebo se jen tak válet ve
sněhu. A nemuseli jsme čekat dlouho. opravdu zanedlouho se v dálce objevil Mikuláš i
s anděly, jen čerty někde cestou zapomněl. A protože tam byly většinou samé hodné děti,
nemusely se bát, žeby je čerti, až přijdou, odnesli do pekla. Tak jsme společně čerty
přivolali. To jsme ale netušili, Že Lucifer, ten nejstaršíz čertů,přinese knihu hříchůa v ní
budou někteří hříšnícizapsaní. Na konec všichni slíbili čertovi' že už zlobit nebudou, a to také
ávrdili sými otisky prstů na pekelnou smlouvu.
Mikuláš s anděly a čerty nakonec štědře odměnilvšechny děti.
A jak př{šli' tak odešli' Dlouho se nezdrželi. A my se budeme těšit na to, jak zase zatok
budou mít cestu kolem a přinesou nám opět nějakou nadílku.
Doufiím, že se Viím setkání s Mikulášem ajeho pomocníky líbilo a děkuje Yétmza
Vaše příspěvky, které nám umožňujíuskutečňovat dalšíakce pro naše malé andílky.
Dále pak děkuji všem zainteresovaným osobám, včetně oÚ grazdim, AGD Brázdim, TJ
Svornost Brázdim a našim milým sponzorům.
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Mikulášovi i čerlůmto ooravdu slušelo.

Všem přeji krásné prožitíVánoc, bohatého Ježíška,hodně štěstí,zďraví a pohody

v roce 20II.

A nezapomeřÍe, že nabraná vánočníkilíčka,můžetepřijít shodit do tělocviěny
kažďé pondělí od 20:00 a středu od 19:30 hodin.

ZŠ

Po novém roce začínúmestředou 5.1.20lI cvičenímnu velký,ch míčíchod ]9:30.
Svobodová Hana

Rozsvěcení vánočníhostromu

obecní zastupitelstvo pro své občany již tradičně připravilo veřejné rozsvícení
vánočníhostromu. Vystoupily zde děti z mateřské izékladrríškoly a zazpivaly vrínoční
koledy' Dále touto cestou chceme poděkovat i ostatním účinkujícím
za jejichpěkná
vystoupení, která navodila tu správnou předviínočníatmosféru.
Během jednotlívých vystoupení se mohli spoluobčanéobčerstvit výbornými
grilovanými klobásami' párky v rohlíku azahřát svařeným vínem a čajem. Byla zde opět
uspořádrína ochutnávka vánočníhocukroví' Na závěr byl odpálen malý ohňostroj.
Dle ohlasů občanůbyla tato akce opět úspěšná'
.I
Jan Procházka
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VÝročníčlenská schůze SDH

Dne 4'12.2010 se konala ýročníčlenská schůze dobrovolných hasičůBrázďim'
Pozvání přijali zástupci z okrsku apozóÍavúnás přišli i někteří zástupci z okolní sborů.
ZasloužIlým členůmbyla předána čestná Llznání a medaile za odvedenou práci. K tanci hrála
skupina Rosomák.

OHLASY, NAZORY A KOMENT
Brázdimslď Halloween

_

E

poděkování

Ráda bych poděkovala jménem sÚm i jménem účastníkůHalloweenské soboty paní
Lucii Dekránkové zavelice přrjemné odpoledne a pevně doufám, že se tato akce stane tradicí,
která oživíspolečenskédění v Brázdimě.
Kristyna Knetlová

PjĚ^...
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Setkání s Mikulášem - poděkování
s

Za všechny zúčastněnébych rád poděkovalvšem, kteří připravili pro děti setkání
Mikulášem a čerý. Akce se i přes mrazivé počasír,ydďíla.
Jan Procházka

Budeme rádi, pokud budete do této rubriky zasílat své příspěvlql k dění v obci, aby se touto
ceStou mohli i ostatní spoluobčané seznámit s vašimi názory.Vaše příspěvlql zasílejte přímo
na ob ecní úřad (oubrazdim@volny. cz).

SPORTOWI RUBRIKA
TJ Svornost Brózdim

''Áčko'' po podzimu na sedmém místě

Slavia Radonice

13 9

2

2

51:21

29

13

9

2

2

46:27

29

13

I

':l

z

3O:16

z7

4, FK Kunice"B"

13

7

3

3

39:26

24

5. Sokol Mochov

13

7

1

E

26:25

22

6. Slavoj V,Popovice

13

6 3 4

34=25

21

8. $okol Mukařov

13

4 5 4

25=22

L7

9. Sokol Měšice

13 5

6

33:33

L7

13 4 3 6

18:2O

t5

11. 5K Uvaly"B"

13 4

3

6

23:26

15

L2. Sokol Pacov

13 4

I I

22:4O

13

13. 5K Vyžlovka

13 3

1

9

17:35

10

4:49

o

1.

2. Meteor
3"

Stř.Skalice

Viktoria Sibřina

10. 5K Kostelec

n/čt

2

14. 9okol Vyšehořovice 13 o o 13
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''Béčko''po podzimu jedenácté

1.

Sokol Klíčany

7.4

!2

1

1

72=16

37

2,

Slavoj Toušeň

t4 11

1

2

58:21

34

3. Sokol Větrušice

L4 10 3

1

39:2O

33

4. FV Plast Mratín

t4 10 I 3

63:2O

3í.

SK Záluží''B ''

L4

7

4 3

48t27

25

6. Aero Od.Voda"B"

L4

7 o 7

48:42

2I

7. sK Bášť

t4 6 2 6

37:35

20

8. Sokol Vodochody"B"

L4

6

1

7

4!;43

19

9. Slavoj Veleň

L4

5

3

6

44:29

18

10. Sokol Měšice''B"

L4 5

3

6

39:37

1A

L2, Sokol Bořanovice

L4

z ?

28:39

L7

13. Sokol Sluhy

t4 3 o 11

23:83

I

14. 1.FC Líbeznice"B''

t4 I

1 L2

L6:77

4

15. SK Řež''B''

L4

o o t4

1O:7O

o

5.

5

Cvičenípro děti s rodiči:

Každou středu od 16 hodin je v tělocvičnc zŠBtazdim cvičenírodičůs dětmi. Cvičení
je určenépro děti ve věku 3 až6let' ale mohou se zúčastniti ostatní. Účast rodičůnutná!
Cvičenívede paní Lucie Kuchařová'

INZERCE

-

Vedení účetnictví
vedení účetnictvía daňové evidence

zpracovónídaňovýchpřiznaní
zastupovónívašíJirmy přijednání s úřady
Ing. Jitka Vomáčková
e-mail

:

ucetnictvi.vomackova@)seznam.cz

tel.739 04 06 08

Brázdimské noviny vyďává obecní úřad Brrízdim. Počet 220 výisku. Zdarma. E'-mail: oubrazdim(@volny.cz

