BRÁZDIMSKÉ
Noviny
říjen 2016
Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává podzimní vydání Brázdimských novin, ve kterém Vám přinášíme
souhrn událostí z kultury a ze života v obci.
Josef Krotký, Jan Procházka

ZE ŽIVOTA V OBCI
Rozloučení s prázdninami
Letošní Rozloučení s prázdninami se konalo v duchu letních olympijských her, kterými toto
léto žilo celé Česko. Proto i my jsme se snažili navodit olympijskou atmosféru u nás v obci. A
tak jsme poslední prázdninovou sobotu vytvořili 5 olympijských družstev, které byly barevně
rozlišeny, a které pod vedením svého vlajkonoše prošly celou olympiádou. Družstva si
postupně prošla všechna stanoviště, na kterých si každý vyzkoušel jednotlivé sportovní
disciplíny, jako např. hod na cíl, sprint na čas, skok do dálky apod.
Jelikož nám počasí velmi přálo, ba dokonce nás sluníčko svými paprsky spalovalo, tak jsme
museli během olympiády naše malé olympioniky skrápět vodou, aby se nám dočista
nepřehřáli. Ale musím uznat, že všichni olympionici byli velmi stateční a i v takovém parnu
podávali velmi pěkné výsledky. Za to byli ti nejšikovnější odměněni medailemi a samozřejmě
ceny útěchy byly rozdány všem zúčastněným za jejich sportovní výkony i nasazení.
Nechyběly ani stupně vítězů.
Na posilněnou účastníci olympiády dostali párky v rohlíku, pitíčko a zmrzlinu.
Po celé odpoledne měli děti k dispozici dva skákací hrady a na úplný závěr se utkali v
dortovém souboji. Dortová bitva byla jako zlatý hřeb odpoledne, kde si mezi sebou děti
„sladce“ vyřizovaly účty a někteří se raději držely stranou a ochutnávaly krémovou
pochoutku, která byla velmi lahodná.
Moc děkujeme za Vaši účast na akci a zúčastněným za pomoc, kterou nám poskytujete.
Děkujeme!
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Za SPOZ
Hana Svobodová
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Soutěž o Posvícenský pohár starosty obce Brázdim
Letos jsme již po 8. v řadě uspořádali soutěžní odpoledne v netradičním
požárním útoku „O POSVÍCENSKÝ POHÁR“ opět pod záštitou starosty
obce Brázdim. Počasí nám přálo, tak se odpoledne vydařilo.
Stejně jako loni, tak i letos proběhla individuální soutěž o
BRÁZDIMSKÉHO FIREMANA. Tentokrát trochu v nové podobě. Soutěž se skládala
z převalování pneumatiky, přenesení barelů 50 kg a 30 ran palicí v hammerboxu.
Pro děti byl připraven 3. ročník DĚTSKÉHO HASIČSKÉHO VÍCEBOJ. 7 sportovních
stanovišť, kde si mohly prověřit svou fyzičku, obratnost, pevnou vůli. Mimořádné oblibě se
tentokrát těšila střelba ze vzduchovky i již tradiční disciplína v pojídání posvícenských
koláčů. Zpestřením dětského odpoledne byl tradičně velký skákací hrad.
Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a zajištění celé akce.

Výsledková listina:
- Soutěž O Posvícenský pohár muži: 1. Brázdim, 2. Brandýs, 3. Tuřice
- Soutěž O Posvícenský pohár ženy: 1. Brázdim, 2. Brandýs
- Brázdimský FIREMAN: 1. Tykva, 2. Beneš, 3. Schütz ml.
- Putovní Posvícenský pohár: Ženy Brázdim
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SDH Brázdim

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku bychom Vás, rádi seznámili s prací obecního úřadu v tomto roce.
Největší akcí, kterou Obecní úřad financoval, v letošním roce, je položení potrubí kanalizace
od hřiště až k potoku, který odvádí vody až do Štítského rybníka. Tato kanalizace na
povrchové vody má délku 270 m a je to příprava na plánované zpevnění komunikace Ke
hřišti, ze které bude odvádět povrchové vody. Stavba trvala dva a půl měsíce a stála Kč
841.000,-. Tuto stavbu jsme museli provést hlavně z důvodu opakovaného podání žádosti o
dotaci na rekonstrukci této ulice a bohužel odvodnění není možné z dotace realizovat. Tím
také vysvětlujeme kopání kolem místního hřiště až k potoku.
Další větší akcí financovanou obecním úřadem byla rekonstrukce záchodků v místní základní
škole. Rekonstrukce spočívala v obnovení dřevěných stěn mezi jednotlivými WC a opravou
dveří. Dále jsme vyměnili WC mísy a v chlapeckých záchodech byly osazeny mušle. WC
byla nově vymalována. Rekonstrukce nás stála Kč 85.808,Jako další byl zvětšen prostor v kuchyni školní jídelny. Byly zakoupeny nové spotřebiče
(myčka, lednice, mrazák) v ceně Kč 73.237,Byla opravena zeď před školním dvorem, na kterou nám barvy věnoval pan Stanislav Řápek.
Byly také provedeny opravy hracích prvků na školní zahradě.
Pokračovali jsme v opravách chodníků, které jsme započali již v loňském roce. Rozbité
dlaždice jsou nahrazovány novými a ty stávající jsou srovnávány do roviny. Bohužel se
nachází někteří naši spoluobčané, kteří si z takto upravených chodníků dělají parkoviště a
tudíž hned naši práci ničí. Tyto práce stále pokračují, dokud nebudou chodníky při hlavní
silnici opraveny v celé jejich délce.
Naši pracovníci od jara do podzimu sekají trávu na veřejném prostranství, upravují živé ploty
a celkově se starají o čistotu v obci. V neposlední řadě posekali i o naši dominantu kopec
Kuchyňka. Prořezali zde nálety, aby byla přístupná našim občanům k procházkám. Bohužel je
tato oblast i hojně využívána pejskaři, kteří si neuklízejí po svých psích miláčcích výkaly a
bezohledně tak znepříjemňují procházku ostatním.
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V letošním roce dokončil Pozemkový úřad zpevněnou cestu na konci obce směrem na Zlatý
kopec a dále k Podolánce. Tato cesta je určena především majitelům přilehlých pozemků
k usnadnění přístupu na jejich pozemky. Podle této cesty je vysázený pruh zeleně (tzv.
biokoridor), který v souladu s pozemkovými úpravami, je určen k oddělení velkých ploch
pozemků a umožňuje tím, úkryty pro polní zvěř. Další takový biokoridor je od Kuchyňky
směrem na Cvrčovice a v současné době se vysazuje v okolí Májového křížku, přes silnici až
k Velikému Brázdimu. Pozemkový fond ještě do konce roku zpevní komunikaci ve Velikém
Brázdimě od Kuchařů ke Starým.
V přípravě se nachází projekt, který zabrání přívalovým dešťům vniknout nekontrolovaně do
obce. Ten se bude realizovat v dohledném termínu.
Na četné žádosti obyvatel Velikého Brázdima jsme požádali správce veřejného osvětlení o
vybudování prodloužení osvětlení z Velikého Brázdima na křižovatku na Sluhy, aby tak
mohli tito občané bezpečně dojít od autobusu do vesnice. Tento projekt je ve fázi žádosti o
stavební povolení a doufáme, že do konce roku bude realizován.
Pavel Krotký
starosta

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
VÝSLEDKY VOLEB VE VOLEBNÍM OKRSKU
BRÁZDIM
DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE
7. – 8. 10. 2016
Počet voličů zapsaných do stálého a zvláštního seznamu

539

Počet voličům, kterým byly vydány úřední obálky

182

Počet odevzdaných úředních obálek

182

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem

177

ANO 2011

44 hlasů

Starostové a nezávislí

38 hlasů

Občanská demokratická strana

24 hlasů

Komunistická strana Čech a Moravy

18 hlasů

Česká strana sociálně demokratická

18 hlasů

SPD a Strana Práv Občanů

11 hlasů

TOP 09

10 hlasů
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SPOLU PRO KRAJ KDU-ČSL, SZ A SNK ED

4 hlasy

Svobodní a soukromníc

4 hlasy

Česká pirátská strana

3 hlasy

Úsvit s Blokem proti islamizaci

2 hlasy

Dělnická strana sociální spravedlnosti

1 hlasy

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním okrsku
Brázdim
1.

kolo konané 7.10. – 8.10.2016

Počet zapsaných voličů

539

Počet vydaných úředních obálek

162

Počet platných hlasů

154

Hlasy pro jednotlivé kandidáty:
Ing. Veronika Vrecionová

ODS

31 hlasů

Petr Holeček

Starostové a nezávislí

30 hlasů

MUDr. Igor Karen

ANO 2011

30 hlasů

Mgr. Stanislav Huml

ČSSD

21 hlasů

Ing. Zdeněk Štefek

KSČM

17 hlasů

Mgr. Jiří Kobza

SPD Tomio Okamura

11 hlasů

Ing. Martin Mach

SZ

6 hlasů

Petr Zavadil

Strana svobodných občanů

5 hlasů

Svatopluk Černý

DSSS

3 hlasy
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Zprávy ze ZŠ a MŠ
Přes prázdniny se podařilo zrekonstruovat toalety v ZŠ, opravit boční zeď u školy,
dovybavit a zrekonstruovat školní kuchyni, včetně zakoupení nové myčky, skříní a nádobí,
zakoupit novou obývací stěnu do MŠ, lavičky a stoly na školní zahradu a dokoupit několik
židlí a lavic do školy.
Většina těchto změn a investic probíhala z důvodu navýšení kapacity školní družiny, školní
jídelny a navýšení počtu žáků ve škole. Školní družina je nyní pro 30 žáků, školní jídelna má
kapacitu 75. Dětí v MŠ je stále 25 a ve škole máme o 7 žáků více, tedy 39.
Za vše patří obrovský díky panu starostovi, zastupitelům a pracovníkům obce, a to nejen za
skvělou péči o naši školu, ale i za financování těchto rekonstrukcí a vybavení. Nyní nás čeká
ještě menší oprava kotelny.
Ve škole jsme přivítali 12 šikovných prvňáčků. Věříme, že se jim bude líbit a budou
rodičům, nám i sobě dělat radost a škola je bude bavit.
Na MŠMT jsme podali žádost o finanční prostředky z EU, které začneme čerpat pro naše
děti, žáky i zaměstnance v únoru 2017.
Přejeme všem hezký a pohodový podzim.
Mgr. Miroslav Čmelík, ředitel ZŠ a MŠ Brázdim
Výlet do Prahy.
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Výrobky žáků.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narozená miminka
Šimon Vysokomenský

7.8.2016

K radostné události rodičům blahopřejeme.
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Úmrtí

Jiřina Mouchová

5.8.2016

Jarmila Podsklanová

15.8.2016

Libuše Vlasáková

2.10.2016

Všem pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Z KRONIKY OBCE
Rok 1994
Dne 14. března 1994 byl zahájen výkop u č.p. 54 ve Starém Brázdimě pro ukládání kabelu
na přestavbu el. sítě. Tato akce se protáhla do konce roku. Bylo několik kontrolních dnů, kde
se občané mohli vyjádřit k práci montérů, kteří byli někdy ochotni jindy zase méně,
nedostatky odstranit. Tyto práce prováděla firma Maděra-Šípek Nymburk. V dubnu 1994
opustil naše řady starosta p. Henc, bylo nutné provést volbu starosty, což bylo provedeno na
veřejném zasedání obecního zastupitelstva 28.dubna 1994. Starostou byl zvolen Pavel Krotký.
OÚ zakoupil 2 kontejnery, do kterých občané ukládají domovní odpad. OÚ zadal projekt
skupinového vodovodu pro obce Veleň, Sluhy, Brázdim a Polerady.
Nový školní rok byl zahájen již se stravováním dětí přímo v budově ZŠ. Obec hradí
částečně náklady na stravování dětí a důchodců. Dále obec hradí část mzdy kuchařce a
pomocnici v kuchyni, dále hradí celou mzdu kuchařce, která vaří pro důchodce, mimo to
nájem Agrodružstvu za pronájem kuchyně. Platí za praní prádla pro kuchyň a MŠ. OÚ vypsal
anketu, kde se občané mohli vyjádřit, jak si to představují, co by se mohlo, nebo mělo v obci
udělat. Jeden bod ankety byl také kanalizace, ten byl asi nejaktuálnější. Byla znovu postavena
čekárna na rozcestí do Velkého Brázdima a Sluh. OÚ svolal v říjnu veřejnou schůzi, na které
složil účty za minulé volební období.
Bylo vysazeno několik okrasných stromů za stromy zničené vandaly. Jedná se o lípy a
jeřabiny.
Z důvodů neplnění základních povinností byl p. Inneman odvolán z funkce vedoucího
drobné provozovny. Novou vedoucí drobné provozovny byla jmenována pí. M.Novotná. Bylo
prodáno nákladní auto Avia sklápěč za 70.000,-Kč. Inventář drobné provozovny: obchod se
smíšeným zbožím, fekální vůz, malotraktor, skládka a buňka pro hlídače.
Jelikož se narodilo pouze jedno děcko v tomto roce, přivítání nových občánků se nekonalo.
Ve dnech 18.-19.listopadu 1994 byly vypsány volby do obecního zastupitelstva. Celkem
bylo zapsáno 419 voličů. Voleb se zúčastnilo 312 voličů, což je 74,3%. Neplatných hlasů
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bylo 27. Voleb se nezúčastnilo 107 voličů. Sdružení nezávislých kandidátů získalo 951
platných hlasů tj. 53,6%. KSČM získala 543 platných hlasů tj. 30,6%, Sdružení nezávislých
kandidátů Za šťastnou budoucnost dětí, získalo 281 platných hlasů tj. 15,8%. Jednotliví
kandidáti obdrželi následující počet hlasů:
Za volební stranu nezávislých kandidátů:
Marie Šaldová 212 hlasů
Alena Wernerová 170 hlasů Josef Smolík 160 hlasů
Libor Strnad 158 hlasů
Oldřich Stránský 129 hlasů Antonín Málek 122 hlasů
Za volební stranu KSČM:
Pavel Krotký 144 hlasů
Ivan Schütz 128 hlasů
Pavel Šrenk 100 hlasů
Aleš Vysokomenský 97 hlasů
Marie Kašpárková 74 hlasů
Za volební stranu SDRUŽENÍ NEZ.KANDIDÁTŮ ZA ŠŤASTNOU BUDOUCNOST DĚTÍ:
Jaroslava Nekvapilová
157 hlasů
Miroslava Princová
124 hlasů
Členy obecního zastupitelstva byli zvoleni: Pavel Krotký – starosta,
Antonín Málek – místostarosta, Jaroslava Nekvapilová, Ivan Schütz, Josef
Smolík, Libor Strnad, Marie Šaldová, Alena Wernerová a Pavel Šrenk.

Letos nás opustili tito brázdimští občané: Plichtová Marie, Mucha František, Váchová
Božena, Henc Pavel, Dušek Petr, Řezáčová Anna, Procházková Marta, Černá Růžena, Topol
Josef, Nováková Anna a Vernerová Anna.
Zemědělství zaznamenalo velikého úpadku hlavně v živočišné výrobě. Stáje, kde bylo
několik set kusů dobytka, zejí prázdnotou. Brambory dosáhly zvýšení desetinásobku dřívější
ceny. Moderní tržní zemědělství se zaměřuje pouze na efektivní plodiny a co bude dál?
Nevíme, jestli bude řepka pořád atraktivní plodina. Pole v katastru obce jsou zatím všechna
obdělána.
Rok to byl velmi suchý bez deště, zima byla takřka bez sněhu, úroda byla velmi pěkná.
Z obecní kroniky pro vás vybrala Ilona Strnadová

KULTURNÍ AKCE

Vánoční výlet
Výlet na Adventní trhy do Lipska v Německu, který se bude konat

v sobotu 3.12.2016
Odjezd bude od parku ve Starém Brázdimě (u hospody u Wernerů) v 8:00 hodin, návrat do
Brázdima cca ve 20:00 hodin. Vyplněnou přihlášku s platbou prosím odevzdávejte na OÚ
paní Moudré nejpozději do 10.11.2016 (přihláška je na poslední straně novin).
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Mikuláš

Mikuláš s čerty a Anděli Vás všechny zve na Mikulášskou nadílku, která se koná

v pondělí 5.12.2016 od 18 hodin
na dětském hřišti v parku u hospody u Wernerů.
Teple se oblečte a přijďte se svými ratolestmi přednést Mikulášovi a jeho družině básničky.
Budeme se těšit.
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Posezení pro seniory
bude se konat

v pátek 30.12.2016 od 15 hodin
v hostinci u Wernerů.

Rozsvěcení vánočního stromu

v sobotu 10. 12. 2016 od 17 hod.
proběhne tradiční rozsvěcení vánočního stromu zakončené ohňostrojem

SPORTOVNÍ RUBRIKA
TJ Svornost Brázdim

3.třída – oddělení A
Do nové sezóny 2016/2017 vstupuje naše mužstvo Muži A do 3. třídy pod trenérem Martinem
Nevěčným. Cílem našeho mužstva je se pohybovat v klidném středu tabulky a hrát pohledný
a útočný fotbal. Po šestnácti letech se zde podařilo založilo mužstvo mladších žáků, kteří hrají
okresní přebor pod trenérem Davidem Šaldou. Doufám, že tréninky a zápasy budou žáky
bavit. Chtěl bych poděkovat všem rodičům, kteří přihlásili své děti do žáků, bez nich by se
žáky nepodařilo založit a zároveň poděkovat za důvěru a podporu dětí, jak při tréninkách tak
na zápase.
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Sezóna 2016/2017

Muži A
zápas

kolo

datum

čas

1

Brázdim - Měšice

27.8.

17:00

2

Sluhy - Brázdim

3.9.

10:15

3

Brázdim - Šestajovice

10.9.

17:00

4

Líbeznice - Brázdim

17.9.

17:00

5

Brázdim - Sibřina

24.9.

16:30

6

Větrušice - Brázdim

2.10.

16:30

7

Brázdim - Brandýs B

8.10.

16:00

8

Brázdim - Mochov

15.10.

16:00

9

Nehvizdy - Brázdim

22.10.

15:30

10 Brázdim - Kojetice

29.10.

14:30

11 Předboj - Brázdim

5.11.

14:00

12 Brázdim - Bášť

12.11.

14:00

13 Zeleneč B - Brázdim

19.11

13:30

datum

čas
10:15

Žáci
zápas

kolo
2

Louňovice - Brázdim

4.9.

3

volno

10.9.

4

Struhařov - Brázdim

17.9.

10:15

5

Brázdim - Vyžlovka

24.9.

13:30

6

Čelákovice - Brázdim

27.9.

17:00

1

Brázdim - Kostelec n Čl

28.9.

10:15

7

Brázdim - Příšimasy

8.10.

13:00

8

Brázdim - Hovorčovice

15.10.

13:00

9

Radonice - Brázdim

22.10.

10:15

10 Brázdim - Líbeznice

29.10.

11:30

11 Mochov - Brázdim

6.11.

10:15

12 Brázdim - Klecany

12.11.

11:00

13 Zeleneč - Brázdim

19.11.

11:30

Přihlášení do žáků probíhá po celý rok.
Kontakt: David Šalda tel:731224584,
meil: salda.david@centrum.cz
David Šalda
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Sbor dobrovolných hasičů Brázdim

HASIČSKÝ SPORT
Zahájení sezóny pro nás začalo účastí v Sudově Hlavně, dne 14.5.2016, kde jsme získaly 3.
místo.
Ve Staré Boleslavi dne 21.5.2016 probíhala souběžně soutěž ,,O Staroboleslavský pohár“ a
desátý ročník Okrskové soutěže. Přesto, že nastaly technické problémy, obsadily jsme 4. a 3.
místo.
Z loňského roku jsme se nominovaly z našeho okrsku na okresní soutěž, která proběhla dne
28.5.2016 ve Staré Boleslavi- Houšťka. Okresní soutěž se skládala ze 3 disciplín- běh na 100
m s překážkami jednotlivců, kde se účastnily Veronika Gruberová, Petra Černucká, Lenka
Hluchá a Pavlína Sládková z SDH Podolanka, která u nás hostuje. Další disciplínou byla
štafeta 4x 100 m, kde jsme obsadily 4. místo. Nejlépe se nám zdařil útok. Časem, který jsme
získaly, 2. místo bylo naše. Po sečtení těchto výsledků jsme si odvezly v této sezóně
nejcennější pohár za 3. místo.
Dne
4.6.2016
jsme
se
účastnily
soutěže
v Brandýse
nad
Labem,
,,Wimmerův memoriál“ pro nás skončil 4. místem z 8. týmů.
V Jenštejně dne 11.6.2016 proběhla netradiční soutěž, určená pro zásahové jednotky. Ve
čtyřech disciplínách nás čekal běh na Jenštejnskou věž, záchrana tonoucího, zdolání
šestimetrové silážní jámy za pomoci třídílného žebříku a hasičský útok ve čtyřech lidech.
Jako jediný tým žen, který se zúčastnil, jsme obsadily 3. místo.
Dobšín-Kamenice pořádala dne 18.6.2016 netradiční soutěž, kde jsme se umístily na 5. místě.
Technika bohužel vypověděla :-(
V Polsku v městě Smigiel se konala dne 13.8.2016 MISS HASIČKA EVROPY, odkud si
odvezla šerpu za II. VICEMISS HASIČKA EVROPY 2016 naše členka Petra Černucká.
Ve Staré Boleslavi dne 10.9.2016 se konaly oslavy 140. výročí založení sboru. Za SDH
Brázdim byly vyslány Romana Černucká a Anna Benešová.
Další soutěží byla ,, Zápská z prdele klika“ dne 17.9.2016, kde se družstvo žen umístilo na 1.
místě. Díky patří hasičům z Dřevčic, kteří nám zapůjčili stroj i se strojníkem.
Netradiční soutěž ,,Posvícenský pohár starosty obce Brázdim“ se konala dne
24. 9. 2016, kde jsme získaly 1. místo. A za nejrychlejší čas ze všech družstev jsme obdržely
putovní posvícenský pohár.
Do příští sezóny bychom rády přivítaly mezi nás nové členky našeho týmu. Díky patří našim
trenérům Karlovi Benešovi ml. a Ondrovi Krotkému, kteří se starají nejen o nás, ale i o
techniku. Velké dík firmě BrázdimNET s.r.o., která nám jako sponzorský dar zapůjčuje
dodávkové vozidlo Ford Transit k převozu hasičského sportovního vybavení nejenom na
soutěže, ale i na tréninky.
brázdimské hasičky

3.výtisk/říjen 2016
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů
určených ke zpětnému odběru

Brázdim
sobota 29. 10. 2016

Obec
Den a datum
stanoviště

čas

Před obecním úřadem

8:00 – 8:30

Odpady, které budou přebírány:


nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice,
mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU
baterie, monočlánky, atd.



elektrospotřebiče
elektrospotřebiče
-



–

lednice,

televize,

monitory,

zářivky,

drobné

jelikož lednice, televize a monitory patří do systému zpětného odběru,
budou tyto elektrospotřebiče převzaty pouze kompletní

pneumatiky – od osobních automobilů bez disků, ostatní pneumatiky (to
znamená s disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!

V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu bude přebírán od občanů
z kapacitních důvodů objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, atd.) –
nejedná se o nebezpečný odpad!

Prosíme o striktní dodržování předávaných odpadů. Děkujeme.
3.výtisk/říjen 2016
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Provoz sběrného dvora
V listopadu bude sběrný dvůr otevřen pouze v sobotu.
Provoz bude ukončen 26. 11. 2016

ŽELEZNÁ SOBOTA
aneb sbíráme vše od šroubku po lokomotivu
SDH Brázdim pořádá v sobotu 29.10.2016 od 8:00 sběr
železného šrotu
Těžší kusy rádi vyneseme, stačí dát vědět J. Neckářovi na
tel. 777 036 795.
Výtěžek bude použit na podporu kulturního života v naší obci.

3.výtisk/říjen 2016
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Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva do 31.12.2016
Vzhledem k povinným kontrolám kotlů nabízí Obecní úřad občanům, kteří vlastní kotel
na tuhá paliva Dakon, aby se v případě zájmu nahlásili na úřadě do 31. 10. 2016
Bude vytvořena hromadná objednávka na servisního technika Dakon, který nabídl, že
při hromadné objednávce provede kontrolu jednoho kotle za 1.000Kč.
Informace ke kontrolám (čerpáno z internetu)
Povinnosti pro majitele kotlů na tuhá paliva ukládá zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o ochraně ovzduší“). Podle ustanovení §
17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je každý majitel spalovacího zdroje na pevná
paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a
provozu tohoto zdroje. Podle ustanovení § 41 odst. 15 zákona o ochraně ovzduší musí první
kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016.
Které kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016?
Pokud máte kotel na tuhá paliva a jehož příkon je 10 až 300 kW včetně napojený na
teplovodní soustavu, jste povinen do 31.12.2016 zajistit provedení první kontroly Vašeho
kotle.
Kdo je oprávněn provádět kontrolu kotle?
Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem
oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Seznam oprávněných osob pro zajištění technické
kontroly technického stavu a provozu kotle je možné získat u jednotlivých výrobců kotlů na
jejich webových stránkách nebo lze využít seznam odborně způsobilých osob, který je
průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů na
odkaze http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php, který je uveden na webových stránkách
Hospodářské komory. Oprávněná osoba by se měla prokázat dokladem, kde bude uvedeno název a sídlo výrobce, identifikační údaje o oprávněné (proškolené) osobě, seznam typů
spalovacích stacionárních zdrojů ke kontrole, dobu platnosti oprávnění.
Kdo může provést kontrolu kotle od neznámého výrobce?
Kontrolu těchto kotlů může provést osoba proškolená výrobcem, pokud jsou konstrukčně
podobné kotlům vyráběných tímto výrobcem.
Musím protokol o provedené kontrole předložit do konce roku 2016 na obecní úřad?
Doklady o provedené kontrole kotle nemusíte předkládat, ale musíte je uchovávat pro
případnou kontrolu ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Co se stane, pokud na výzvu obce s rozšířenou působností nepředložím protokol o
kontrole?
Fyzické osobě lze za tento přestupek uložit pokutu do výše 20.000,- Kč. Právnické osobě a
fyzické podnikající osobě lze za správní delikt uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.
Jak zjistím příkon mého kotle?
Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již výrobní
štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze.
Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností.
Vztahuje se na kotel v záruce zakoupený v loňském nebo letošním roce povinnost zajistit
provedení kontroly?
3.výtisk/říjen 2016
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Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká všech kotlů, tedy i těch, které budou
nainstalovány i v letošním roce 2016.
Nahradí doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle na tuhá paliva zprávu o
provedení čištění a kontroly spalinové cesty nebo zprávu o revizi spalinové cesty?
Nenahradí. Nezaměňujte kontrolu technického stavu a provozu kotle na tuhá paliva,
vyžadovanou dle zákona o ochraně ovzduší, za kontrolu spalinové cesty prováděnou dle
vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která je prováděcím
předpisem zákona o požární ochraně. Pokuty za přestupky a správní delikty, pokud je
spalinová cesta provozována v rozporu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, ukládá a vybírá hasičský záchranný sbor kraje.

3.výtisk/říjen 2016
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PŘIHLÁŠKA
Adventní
trhy v Lipsku
V sobotu 3.12.2016 se koná zájezd na Adventní trhy do Lipska. Odjezd
z Brázdima je v 8:00 hodin od parku ve Starém Brázdimě a
předpokládaný návrat do Brázdima kolem 20 hodiny. Odjezd z Lipska
v 17:00 hodin.
Cena zájezdu: občan Brázdima - 400,- Kč. Přespolní občané –500,- Kč.

Přihlásit se můžete nejpozději do 10. listopadu 2016!!!!!
Prosím odstřihněte a odevzdejte na OÚ ---------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA (k odstřižení)

Ano zúčastním se zájezdu do Lipska.

Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chci pojistit: ANO

NE a kolik osob ……………………

zájezd uhrazen dne: …………………

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