BRÁZDIMSKÉ
Noviny
říjen 2015
Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám podzimní vydání Brázdimských novin, ve kterém pro vás shrnujeme události
za 3. čtvrtletí tohoto roku.
Z oblasti kultury proběhly akce, jako rozloučení s prázdninami a hasičská soutěž.
Dále přinášíme informace z obecního úřadu a v neposlední řadě i článek TJ Svornost
Brázdim.
Josef Krotký, Jan Procházka

ZE ŽIVOTA V OBCI
Rozloučení s prázdninami
Poslední srpnová neděle byla pro děti jasným signálem, že škola už je za dveřmi. Aby si ještě
užily prázdninového volna a letního počasí, uspořádal pro ně Sbor pro občanské záležitosti
(SPOZ) pod záštitou obecního úřadu Brázdim, rozloučení s prázdninami. A tentokrát to bylo
ještě dobrodružnější než obvykle. Děti měly za úkol projít trasu od budovy mateřské a
základní školy ve Velikém Brázdimu na fotbalové hřiště. Cestou je čekalo plnění řady úkolů,
které jim zadávaly pohádkové bytosti. Na cestu do pohádky se vydalo 46 dětí. Mladší v
doprovodu rodičů a blízkých, starší se vodníkovi, ježibabě či vílám postavili sami.
Na náročnou pohádkovou výpravu se děti posilnily hned na staru, kde dostaly od hodných
čarodějnic malé občerstvení. Kromě toho jim kouzelné vědmy zavěsily na krk také registrační
kartičky se sedmi volnými políčky. Do nich pak dostávaly za každý splněný úkol razítka. To
první mohly získat hned v bývalém sadě pionýrů, kde se šiškami strefovaly do kyblíku. Jen
dobrá muška ale pro splnění prvního soutěžního úkolu nestačila. Předpokladem pro jeho
úspěšné zdolání byl totiž i skvělý postřeh a hráčský duch. Ve výhodě tak byly děti s citem pro
hazard. S loupežníkem si totiž musely zahrát neblaze proslulé skořápky.
Po zahřívacím kole u loupežníků je čekal slalom na koštěti. Odstartovala jim ho až neskutečně
věrohodná baba jaga. Hrbatá „babizna“ projevila všestranné schopnosti. Kromě zručné opravy
jednoho ze závodních košťat, jemuž neustále upadával „motor“(zřejmě propadlé STK?!),
prokázala i mimořádný pekařský talent. Všechny Jeníčky a Mařenky totiž po závodě
pohostila ve své provizorní perníkové chaloupce na rozcestí „U Starých“ výbornými
domácími perníčky. Nikdo jimi nepohrdnul, na rozdíl od nápojového lístku. Žabí hlen a
netopýří krev totiž moc velkou důvěru nebudily.
Notná dávka odvahy byla potřeba na třetím stanovišti, u půvabné Saxány, kde děti důvěřivě
nořily ručky do nádob s neznámým obsahem. V hromadě sena na ně čekala ukrytá kost, v
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nádobě s moukou pak mouční červi nebo šišky utopené v hromadě slizu. Za jejich vylovení
pak inkasovaly sladkou odměnu.
Zvláštní pozornost si zaslouží velmi statečná představitelka tygra u čtvrtého stánku s názvem
„Madagaskar“. V plyšovém tygřím obleku kurážně čelila pravděpodobně už několikátému
teplotnímu rekordu tohoto léta a přitom ještě milosrdně pomáhala dětem s plněním jejich
nelehkého úkolu: šipkou sestřelit balónky zavěšené na šňůře. Ty se ovšem v lehkém
srpnovém větříku neustále pohupovaly a kvůli teplu navíc nedržely svůj původní objem.
Prorazit balónek kovovým hrotem byl skoro nadlidský úkol. Dlužno dodat, že všem
zúčastněným se to nakonec s přispěním tygřice povedlo. Odměnou jim byla, jako na všech
stanovištích, sladká a štědrá výslužka.
Bázlivějším účastníkům pohádkového klání mohlo trochu zatrnout při zdolávání pátého
úkolu. Zde měli na nafukovacím člunu přeplout požární nádrž a během plavby ještě
podběrákem vylovit plavající kachničku. Vodníkova sbírka hrníčků s dušičkami se naštěstí o
další trofeje nerozrostla. Všichni splnili úkol se ctí a byli za to odměněni zachráněnou
gumovou kachnou a lahví s „živou vodou“. Ta v parném letním odpoledni přišla vhod nejen
všem účastníkům pohádkového pochodu, ale pár dní na to i řadě školákům, kteří si dodnes v
darované láhvi nosí pití s sebou do školy.
Na předposledním, šestém a časově nejnáročnějším stanovišti, čekaly na soutěžící dvě víly
Cecilka a Emilka. V jejich doprovodu děti na vlastní kůži zažily, jaké to je, když kouzelné
bludičky pocestnému zamotají hlavu a on pak po tmě bloudí v černo černém lese. Se
zavázanýma očima měly totiž děti najít cestu z jednoho konce dětského hřiště na druhý.
Jediným vodítkem jim byl špagát natažený mezi stromy, kterého se přidržovaly. Těm menším
pomáhaly s plněním úkolu hodné víly, starší zdolávaly cestu samy. Z opatrného nakračování
„do tmy“ a nejistého ručkování po špagátě bylo zřejmé, že je to úkol nelehký. Během jeho
plnění si všichni vyzkoušeli, jaké to je orientovat se v prostoru jen podle hmatu a sluchu.
A v tom posledním, sedmém, si zase prověřili, jak jsou na tom s rovnováhou. S
pingpongovým míčkem na lžičce totiž děti zdolávaly lávku přes vanu naplněnou vodou. Ty
starší držely lžíci mezi zuby, menší v ruce. Kdo přenesl pingpongový míček, měl vyhráno. A
že to nebyla tak úplně hračka, si na vlastní kůži vyzkoušeli i někteří rodiče.
Poslední „vratký“ úkol celou pohádkovou misi završil. Na fotbalovém hřišti na všechny
čekalo občerstvení. A na děti pak hřeb celého odpoledne: bohatá tombola, která odměnila
dárkem všechny soutěžící odvážlivce. Zábavné pohádkové odpoledne plné dobrodružných
úkolů a krásných odměn bylo tím nejpříjemnějším možným přivítáním nového školního roku.
Poděkování za jeho štědrou finanční podporu patří všem sponzorům celé akce: OÚ Brázdim,
rodině F. Petružálka, O. Krotkého a M. Nevěčného. Děkujeme! A příští rok přijdeme zas!
Silvie Králová
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Soutěž o Posvícenský pohár starosty obce Brázdim
Letos jsme již po 7. v řadě uspořádali soutěžní odpoledne v
netradičním požárním útoku „O POSVÍCENSKÝ POHÁR“ opět
pod záštitou starosty obce Brázdim.
Po loňském úspěchu nemohla chybět individuální soutěž o
Brázdimského FIREMANA. Soutěž skládající se ze sprintu, jízdy
na veslařském trenažéru, transportu 80 kg figuríny a 25 ran palicí v
hammerboxu.
Pro děti byl připraven 2. ročník dětského hasičského víceboje. 7 sportovních stanovišť, kde si
mohly prověřit svou fyzičku, obratnost, pevnou vůli. Mimořádné oblibě se těšila disciplína v
pojídání posvícenských koláčů. Zpestřením dětského odpoledne byla jízda na koni a velký
skákací hrad.
Překvapením a bonusem pro všechny návštěvníky byla ukázka historické vojenské techniky
pana Sklenáře.
Výsledková listina:
- Soutěž O Posvícenský pohár muži: 1. Veslaři, 2. Brandýs, 3. Brázdim
- Soutěž O Posvícenský pohár ženy: 1. Brázdim, 2. Jenštejn, 3. Tuřice
- Brázdimský FIREMAN: 1. Basl, 2. Klang, 3.Lapáček
- Putovní Posvícenský pohár: Muži Brázdim
Chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a zajištění odpoledního programu –
především OÚ Brázdim, manželům Sklenářovým, L. Kuchařové, O. Krotké, E. Vobecké, K.
Knetlové, J. Skleničkové, L. Procházkové a samozřejmě všem svým členům.
SDH Brázdim
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Informace o stavu dotací
V minulém vydání novin jsme vás informovali o dotacích, o které naše obec žádala.
Zastupitelstvo středočeského kraje na svém zasedání rozhodlo o našich dotacích následovně:





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

- SCHVÁLENO
- NESCHVÁLENO
- NESCHVÁLENO
- NESCHVÁLENO

Důvodem neschválení bylo vyčerpání finančních prostředků určených pro jednotlivé dotační
tituly. V případě vypsání nových dotací, budeme žádat opětovně.
Informace o asfaltování komunikace od Sklenářů k cihelně
V naší obci již začaly práce na asfaltování komunikací, které jsou přilehlé k polím (nyní se to
týká komunikace od Sklenářů k cihelně). Tyto akce jsou financovány Pozemkovým fondem
a naše obec se na nich nepodílí. Součástí výstavby komunikace nejsou vjezdy na přilehlé
pozemky. Po vznesení dotazu na realizační firmu jsme dostali odpověď, že vjezdy je možné
zhotovit za 2.600Kč/m2. Požadovaná cena za vjezdy je neakceptovatelná a budou tedy řešeny
samostatnou akcí. Majitelé přilehlých pozemků byli informováni.
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.7.2015
==================================================================
Přítomni: Krotký Pavel, Kašpárek Milan, MUDr. Alena Tumpachová, Ing. Kristýna Knetlová,
Martin Dušek, Hana Svobodová, Tomáš Kuchař, Jan Procházka, Ing. Josef Krotký
Starosta přivítal přítomné zastupitele, byla provedena kontrola usnesení: splněno
Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: Hana Svobodová, Jan Procházka
Starosta seznámil zastupitele s programem, který byl odsouhlasen
1) Jmenování ředitele ZŠ a MŠ Brázdim
2) Odvolání ředitelky ZŠ a MŠ Brázdim
3) Uhrazení půjčky od obce Sluhy
4) Navýšení splátek na půjčku na vodovod
5) Různé
6) Diskuse
7) Usnesení a závěr
1) Starosta seznámil zastupitele s průběhem konkurzu, s jednotlivými přihlášenými
uchazeči a s výsledkem práce komise, která doporučila zastupitelům na místo ředitele
Mgr. Čmelíka, a to s nástupem do funkce od 1.8.2015. Zastupitelé se dohodli, že
novému řediteli bude nabídnut školní byt o velikosti 1+1 za nájemné Kč 3.000,-.
Nájemní smlouva bude podepsána na dobu jeho výkonu funkce ředitele –
ODSOUHLASENO
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2) Starosta seznámil zastupitele, že na vlastní žádost ukončila práci ředitelka ZŠ a MŠ
Brázdim Mgr. Melišová k 31. 7. 2015 – VZATO NA VĚDOMÍ
3) Starosta seznámil zastupitele, že obec Sluhy nám uhradila celou dlužnou částku Kč
440.000,- a tím byl jejich dluh vůči naší obci smazán – VZATO NA VĚDOMÍ
4) Starosta informoval zastupitele o navýšení naší čtvrtlení splátky Záruční a rozvojové
bance, kvůli celé úhradě dluhu od obce Sluhy s tím, že banka chce mít stejné splátky a
tím vlastně náš dluh dříve splatíme. Dřívější splátka byla Kč 148.167,- a nová splátka
je Kč 207.167,- čímž je navýšení Kč 58.918,- - ODSOUHLASENO
5) Různé:
-

Vybudování autobusové zastávky ve Velikém Brázdimě - starosta oslovil firmu
Ropid, která zajišťuje autobusovou dopravu, aby zaslala cenovou nabídku na
zajíždění autobusových spojů do Velikého Brázdima. Zaslaná cenová nabídka
obsahovala následující: v pracovní dny by jeden spoj stál Kč 1.405 a o víkendu by
jeden spoj stál Kč 640,-. Roční navýšení by bylo Kč 168.000,-. Dále by bylo nutné
vybudovat autobusovou zastávku a otočku pro autobusy na návsi –
NEODSOUHLASENO

-

Starosta seznámil zastupitele s návrhem pozemkového fondu na osázení
biokoridoru – VZATO NA VĚDOMÍ

-

Starosta seznámil zastupitele, že bude v říjnu budovat asfaltovat silnice od
Sklenářů k cihelně, jejímž investorem je Pozemkový úřad. Vjezdy k soukromým
pozemkům nejsou součástí výstavby. Zastupitelé diskutovali možné varianty
vybudování vjezdů a shodli se na řešení, kdy výstavba vjezdů bude financována
částečně obcí a částečně majiteli příslušných pozemků - ODSOUHLASENO

-

Starosta seznámil s rozpočty na opravu WC v ZŠ Brázdim, kdy dostal 2 nabídky ,
kdy obě měly určité nedostatky. Z důvodu rekonstrukce družiny se letos
rekonstrukce WC nebude realizovat - VZATO NA VĚDOMÍ

-

Starosta seznámil zastupitele s žádostí p. Andrey Křivánkové o placení dovozu
obědů pro jejího otce p. Stanislava Křivánka – zastupitelé o této žádosti
diskutovali a shodli se, že k dovážení obědů pro p. Křivánka nemají žádné
připomínky, ale obec se nebude finančně podílet na jejich dovážení ODSOUHLASENO

-

Starosta seznámil zastupitele s žádostí o práci p. Zdeňka Vokálka. Jeho uplatnění
by bylo především v řemeslných pracích – zednictví. Zastupitelé diskutovali
možné varianty a shodli se na jeho nástupu k 1.8.2015. Vzhledem k záměru
postupně rekonstruovat sociální zařízení ve škole, chodníky v obci atd. má nyní
zajištěnu práci nejméně na 3 roky.

6) Diskuse:
-

Ing. Knetlová – upozornila na nutnost posekat přístupové cesty k obci
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-

Ing. Krotký – požádal za SDH o plánky kanalizace a vodovodu a informoval, že
výjezdová jednotka hasičů začala využívat systém hlášení poplachu z krajského
operačního střediska přes SMS

-

p. Procházka – upozornil na dotaci od ČEZu na výsadbu stromů - zastupitelé
diskutovali a shodli se, že pro nás tato dotace není, jelikož nemáme takový
pozemek, kde by bylo možné výsadbu provést.

-

p. Svobodová – měla dotaz na dotaci od Středočeského kraje na výuku cizích
jazyků – o tuto dotaci si musí požádat škola sama

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva ze dne 23.7.2015
==================================================================
Zastupitelé na svém jednání:
Odsouhlasili:
- jmenování ředitele ZŠ a MŠ Brázdim Mgr. Čmelíka s nástupem od 1.8.2015
-

přidělení školního bytu s nájmem Kč 3.000,-/měsíčně

-

zvýšení čtvrtletní splátky na vodovod

-

navýšení platby ELTODO za výstavbu osvětlení na křižovatku ve Velikém
Brázdimě

-

přijetí p. Zděnka Vokálka od 1.8.2015 s nástupním tabulkovým platem

-

spoluúčast obce a občanů na úhradu vjezdů při budování komunikace od Sklenářů
k cihelně

-

dovážení obědů p. Křivánkovi

Vzali na vědomí:
- splacení dluhu od obce Sluhy
-

neuskutečnění rekonstrukce toalet v ZŠ Brázdim v roce 2015 z důvodu budování
nové družiny

Neodsouhlasili:
- úhradu dovážení obědů p. Křivánkovi
-

zajížďku autobusů do Velikého Brázdima
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Vážení rodiče, občané, děti.
Začal nový školní rok 2015/16, školní rok plný očekávání a změn. Dovolte mi především
poděkovat za odvedenou práci pro školu, dnes již bývalé, paní ředitelce Mgr. Jitce Melišové a
popřát ji pevné zdraví a do další pedagogické činnosti elán a stále dobrou náladu.
Ve škole jsme přivítali 7 prvňáčků, přesněji řečeno 7 prvňaček a v mateřské škole 8 nových
dětí, z toho 6 děvčat. Již nyní je musím všechny pochválit, jak úžasně vše za pomoci paní
učitelek zvládají a doufám, že ve svém snažení nepoleví, stejně tak jako všichni „ostřílení"
žáci 2.- 5. ročníku a „starší“ děti ve škole mateřské.
Zřejmě nejdůležitější pro nás všechny je očekávání, kam bude škola směřovat a jak se bude
dále rozvíjet. Chci především zdůraznit spolupráci s rodiči, s obcí, se zájmovými složkami v
obci, s okolními školami, úřady. A s tím je spojená nutnost velmi dobré komunikace a
informovanosti, která musí být oboustranná, vzájemné pochopení, respekt a úcta. O to se
budu snažit. Školu vidím jako jednu velkou rodinu, ve které zmíněné hodnoty musí fungovat,
rozvíjet se a prohlubovat.
V nejbližším období chceme pro MŠ a ZŠ vytvořit nové webové stránky. Vše nyní
intenzivně připravujeme a doufáme, že se budete moci brzy na náš web podívat.
Připravujeme pro rodiče i veřejnost slavnostní otevření školní družiny, která se „rozrostla"
do nových prostor, které jsme získali ze služebního bytu. Již nyní můžeme konstatovat, že
prostory slouží zcela skvěle dětem k relaxaci. Dokonce zde „zbylo" místo pro sborovnu. Díky
pochopení a vstřícnosti pana starosty se ještě přes prázdniny provedly nutné opravy a
rekonstrukce, nakoupil se potřebný nábytek, koberce, hry pro děti, sportovní vybavení apod.
Škola se přihlásila do programu „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“, dále se žáci ZŠ i děti
MŠ mohou přihlásit do „Logické olympiády“ v matematice, jsme přihlášeni do programu
Českého statistického úřadu „Minisčítání“ a navazujeme na projekt „ Aktivní škola “.
Také pokračujme i v tom, co se osvědčilo, jako je sběr papíru a plastových víček, výuku
plavání, širokou a pestrou nabídku zájmových kroužků, drakiádu a další aktivity pro děti z
MŠ, svačinky pro žáky apod.
Přejme si, ať se naší škole, a to jak základní, tak i mateřské, školní družině i kuchyni daří,
hýčkejme si ji a opatrujme ji.
Všem dětem, žákům, zaměstnancům a rodičům přeji úspěšný školní rok a těším se na další
příspěvek do "školního okénka".
Mgr. Miroslav Čmelík, ředitel ZŠ a MŠ Brázdim
PS: Přijměte srdečné pozvání na slavnostní otevření školní družiny v úterý dne 24.11.2015 v
době od 15:30 do 17:30. Přijďte se podívat, popovídat nebo i zavzpomínat na svá školní léta a
přijměte pozvání na čaj nebo kávu, občerstvení připravené našimi žáky a výstavku jejich
prací.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narozená miminka
Tereza Vohryzková 12.7.2015

K radostné události rodičům blahopřejeme.

Z KRONIKY OBCE
Rok 1991
Od 1.ledna 1991 byl uvolněn starosta obce a tajemnice. Takže obecní úřad má uvolněné 2
síly. Se začínajícím rokem, začíná i v naší obci privatizace. Majitelka objektu, kde je
umístěna prodejna potravin požádala o uvolnění tohoto objektu. Před OÚ vyvstal problém jak
zásobovat občany v obci. Pojízdné prodejny jsou rušeny jako nerentabilní. Jednota spotřební
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družstvo Říčany ukončila svoji činnost jak obchodu s potravinami tak s pohostinstvím
30.4.1991. OÚ byl nabídnut objekt ve Starém Brázdimě č.p. 4 jako podnájem. Začalo se
vlastně od ničeho. Objekt byl přestavěn na menší krám, zakoupeno celé vybavení a 15.června
1991 se začalo prodávat. V krámě jsou dvě prodavačky. Celý provoz je v režii drobné
provozovny. Byl zakoupen starší dodávkový vůz, který slouží pro drobnou provozovnu a
současně zásobuje krám.
K 10.3.1991 bylo provedeno sčítání lidí, domů a bytů. V obci k tomuto datu žije 537
obyvatel z toho v Novém Brázdimě 293, ve Starém Brázdimě 165 a ve Velkém Brázdimě 79
osob. Počet rodinných domů ve všech třech osadách je 156 a bytů 183. V obci jsou dva krámy
s potravinami a jedno pohostinství. Katastrální výměra je 543 ha.
Pan Antonín Zurynek požádal o vrácení pozemků a inventáře, hospodaří na 40 ha.
Současně požádal o vrácení polí a inventáře p. František Borovský st., hospodaří na 4,5 ha.
Ve školním roce 1990-1991 navštěvovalo zdejší školu celkem 39 žáků a z toho 16
z Polerad. Ve škole učili tito učitelé: Melišová Jitka – ředitelka, Barvínková Helena –
učitelka, Procházková Zdeňka – školnice.
Ve školním roce 1990 – 1991 učili v MŠ: Krotká Oldřiška – ředitelka, Birknerová Marie –
učitelka, Dobšová Jarmila – kuchařka, Thomová Petra – pom.kuchařka, Tumpachová Marta –
školnice a Krotký Pavel – topič.
SPOZ přivítal tyto malé občánky: Vokálek Marek, Bodišová Markéta, Moudrý Tomáš,
Švábová Jana a Beneš Martin.
Letos nás opustili tito brázdimští občané: Horáková Marie a Lhotka Antonín.
Počasí:
10. leden
16°C tepla
14. leden
mráz – 5 °C
21. leden
padal sníh
6. únor
- 17°C
22. březen
bouřka
16. duben
padal sníh a citelně se ochladilo, zlomila se u Dobšů vrba
19. duben
padal sníh
22. duben
- 4 °C
29. duben
odpoledne bouřka bez deště
30. a 31 května velmi teplé dny
17. června
po dlouhé době pršelo
20. června
ráno teplota 2°C
24. června
pršelo a ranní bouřka
26. června
tropické vedro
27. června
dosti pršelo
2. července tropické vedro
3. července citelně se ochladilo
9. července byla bouřka
10.až 14.července tropická vedra
Srpen – normální měsíc
3. září
tropické vedro přes 30°C
2. říjen
po celý den strašný vítr podobající se vichřici, ovoce co
zbylo na stromech bylo scházeno
15. říjen
celodenní mléčná mlha
17.- 18. října strašné povětří
7. listopad pršelo a silný vítr
9. prosince - 9°C mráz
10. prosince - 13 °C
18. prosince náledí

Z obecní kroniky pro vás vybrala Ilona Strnadová
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KULTURNÍ AKCE
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Rozsvěcení vánočního stromu a Mikuláš
V sobotu 5. 12. 2015 od 17 hod. proběhne tradiční rozsvěcení vánočního stromu
zakončené ohňostrojem.
Po ohňostroji přijde k Obecnímu úřadu Mikuláš s čerty.

SPORTOVNÍ RUBRIKA
TJ Svornost Brázdim

3.třída – oddělení A
Do nové sezóny 2015/2016 vstupuje naše mužstvo po postupu do 3. třídy pod trenérem
Martinem Nevěčným a Jonákem Jiří. Cílem našeho mužstva je se pohybovat v klidném středu
tabulky a hrát pohledný a útočný fotbal. Rovněž bychom chtěli přilákat na domácí zápasy více
diváků a předvést jim tak kvalitní a bojovný výkon, jaký jsme předváděli v minulé sezóně.
Rozlosování – Podzim 2015-10-05
Brázdim
Šestajovice
Brázdim
Líbeznice
Brázdim
Veleň
Brázdim
Brázdim
Zeleneč B
Brázdim
Předboj
Brázdim
Kojetice

Měšice
Brázdim
Škvorec
Brázdim
Hovorčovice
Brázdim
Brandýs B
Nehvizdy
Brázdim
Radnice B
Brázdim
Větrušice
Brázdim

22.08.
30.08.
05.09.
12.09.
19.09.
27.09.
03.10.
10.10.
17.10.
24.10.
30.10.
07.11.
15.11.

17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
14:30
14:00
14:00
13:30

SO
NE
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
David Šalda
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Ukončení provozu
sběrného dvora v letošním roce:
28. 11. 2015

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