BRÁZDIMSKÉ
Noviny
říjen 2017
Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává podzimní vydání Brázdimských novin, ve kterém Vás přinášíme
souhrn událostí z kultury a ze života v obci.
Josef Krotký, Jan Procházka

ZE ŽIVOTA V OBCI
Rozloučení s prázdninami aneb Indiánské léto
Letošní prázdniny, ač byly o něco málo delší než obvykle, utekly strašně moc rychle. Snad to
bylo tím, že jsme se všichni těšili na první zářijovou sobotu, kdy se konalo tradiční
Rozloučení s prázdninami. Letos se celé neslo v duchu indiánského léta. Apači a kovbojové tu
na místním hřišti ruku v ruce vesele lasovali, rýžovali zlato, jezdili na koních, stříleli z kuší
nebo si také vyráběli krásně zdobené náhrdelníky. Samozřejmě že nechybělo ani pořádné
indiánské týpí s talismany.
Po absolvování všech soutěží, kdy už nebylo v indiánském obchůdku co prodávat,
následovalo veselé a milé divadelní představení O kohoutkovi a slepičce, které rozesmálo
nejednu malou i velkou tvář.
Domů si všichni odnášeli nejen plné náruče odměn a sladkostí, ale i válečné malování na
obličeji.
Jen pro nepřízeň počasí jsme nemohli uskutečnit Vámi tak oblíbenou hasičskou pěnu a vodní
bomby, o které jistojistě nepřijdete, to Vám slibujeme. Není všem dnům konec.
Děkujeme všem, kteří jakkoliv pomohli a přispěli na uskutečnění této akce. Děkujeme!!!
SPOZ obce Brázdim
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Zápis z jednání obecního zastupitelstva ze dne 17.8.2017
Přítomni: Krotký Pavel, Kašpárek Milan, Kuchař Tomáš, Hana Svobodová, MUDr. Alena
Tumpachová, Ing. Josef Krotký
Omluveni: Ing. Knetlová, Procházka, Dušek
Starosta zahájil jednání, provedl kontrolu unesení z minulého zasedání – splněno
Byli zvoleni navrhovatelé usnesení a ověřovatelé zápisu: Krotký Pavel, Kuchař Tomáš
zapisovatelkou: Moudrá
Starosta seznámil zastupitele s programem:
1) Projednání dotačních možností na intenzifikaci ČOV Brázdim
2) Projednání změny č. 3 územního plánu obce Brázdim
3) Různé
4) Diskuse
Body jednání:
1) Starosta informoval o nabídce firmy WITERO, s.r.o., která nabídla zpracování žádosti
a administraci dotace na akci Intenzifikace ČOV na OPŽP a MZe- zastupitelé
diskutovali a shodli se, že tuto nabídku využijí
Schváleno 6 hlasy a starosta pověřen podpisem Příkazní smlouvy s firmou WITERO, s.r.o.
2) Starosta informoval zastupitele, že manželé Filipovi podali na OÚ žádost o změnu
ÚPO Brázdim, aby mohli vybudovat halu na jezdecký sport za jejich pozemkem, a
další žádost podal p. Petr Neckář o změnu užívání pozemku- zastupitelé diskutovali a
odsouhlasili, že se Změna č. 3 ÚPO Brázdim bude realizovat, ale s podmínkou, že se
manželé Filipovi a p. Neckář budou finančně na této změně podílet. Starosta byl
pověřen oslovit firmu Kadlec, K.K. a ing.arch. Bredovou, aby tento záměr začali
realizovat
Schváleno 6 hlasy a starosta pověřen podpisem Smluv na pořízení Změny č. 3 ÚPO Brázdim
s firmou KADLEC K..K a Ing. arch Martinou Bredovou
-

Starosta informoval o proběhnutém výběrovém řízení na stavbu silnice od
Sklenářů k OÚ, které vyhrála firma STRABAG, a.s. s cenou Kč 2,175.616,- bez
DPH. Stavba začne začátkem září a do konce října musí být hotovo
Zastupitelé vzali na vědomí

-

Starosta informoval o průběhu rekonstrukce WC v MŠ Brázdim, která proběhla
úspěšně a v současné době chybí jen nějaké kosmetické úpravy, které budou do
začátku školního roku dodělán
Zastupitelé vzali na vědomí

-

Starosta informoval o instalaci WORKOUtové sestavy firmou COLMEX,s.r.o.,
která stála Kč 185.000,Zastupitelé vzali na vědomí

-

Starosta informoval o povolení vstupu na pozemek za Velikým Brázdimem, kde se
bude opravovat uzemnění k plynovodu
Zastupitelé vzali na vědomí
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Diskuse:
-

MUDr. Tumpachová – měla dotaz zda může obec nařídit ořezání stromů ze
sousedních pozemků. Bylo jí sděleno, že tuto věc si musí každý majitel projednat
sám se sousedem a pokud nedojde ke shodě, tak je nutné se obrátit na
veřejnoprávní soud, obec do této kauzy nemůže zasahovat

-

Dále měla dotaz, zda je možnost sehnat nějakou dotaci i na opravu silnice od staré
kovárny k čp. 32 ve Starém Brázdimě

-

p. Svobodová – upozornila na nepořádek v kabinách a kolem nich – zastupitelé
požádají předsedu TJ o vysvětlení

-

p. Kuchař tlumočil poděkování občanů z Velikého Brázdima za vybudování
veřejného osvětlení na křižovatku, požádal o instalaci odpadkového koše
k rybníku ve Velikém Brázdimě a instalaci nových cedulí označující začátek a
konec části obce Veliký Brázdim

Informace SPOZ
Milí spoluobčané, dovolte mi abych se Vám jménem SPOZu Brázdim omluvila, hlavně těm,
kteří se již podruhé přihlásili na zájezd, který se nakonec bohužel nekonal. Nějak k Vám
nemůžeme najít tu správnou cestu a trefit se vám do vkusu. Již na jaře jsme byli nuceni výlet
parníkem do Poděbrad zrušit a nyní jsme zrušili podzimní výlet do pivovaru a na zámek
Svijany. Je nám to moc líto, že je takový malý zájem, pro který musíme veškeré zajištěné
akce rušit. Nenaplníme ani minibus, který má 25 míst. Doufáme proto, že díky Vašim
zpětným vazbám k nám se již adventní zájezd uskuteční. Vím, že jsem Vám slibovala Vídeň,
ale od té mě zrazují i cestovní kanceláře, které tam pravidelně pořádají výlety. My bychom
jeli v sobotu, nikoli ve všední den a to není vůbec myslitelné. Ve Vídni je tolik lidí, že
bychom z toho neměli vůbec nic. A když vzpomenu jen tu cestu po naší úchvatné D1, tak to
bychom měli z takového výletu spíše výčitky svědomí, než dobrý pocit, že jsme Vás někam
vzali. To doufám chápete a nebudete nám to mít za zlé.
Děkuji Vám za pochopení a brzy na viděnou. 
Svobodová Hana, předsedkyně SPOZu

DOTAZNÍK PROGRAM ROZVOJE OBCE BRÁZDIM 2017
Vážení občané,
níže naleznete sesbírané komentáře z vašich dotazníků. Jednotlivé kapitoly se budeme dále
zabývat v rámci aktualizace rozvojového plánu obce a výsledky průběžně projednávat na
zasedání Obecního zastupitelstva. Informace o dalším postupu naleznete v následujících
vydání novin.
Číslo Vaše komentáře
otázky
2
Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
 Jednání pana starosty.
 Možnost využití na své zahradě.
 Pochvala pro pracovníky OÚ - perfektní úklid.
 Výlety, které se pořádají pro občany alespoň 2x ročně. Vánoční posezení pro
důchodce.
 Vánoční posezení pro důchodce.
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3

4

 Výlety a posezení pro důchodce.
Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
 Někteří lidé v obci jsou nepříjemní a negativní.
 Cestička do Štítu - nerovný terén pro uspávání dětí v kočárku dobré, pro jízdu na
kole nedobré.
 Znečištění ovzduší z lokálních topenišť.
 Špatný stav komunikací (ke škole, ke hřišti).
 Nedostatek sportovního zařízení pro děti a mládež (např. horolezecká stěna, kladina,
zapuštěné pneumatiky na přeskakování, nebo hřiště na plážový volejbal)
 Nelíbí se mi výpočet platby za TKO, proč lidé s malými dětmi mají platit, tak vysoké
poplatky? Přehodnotit výši platby za popelnici dle potřeby obce, ale platit poplatek
za popelnici, ne za počet osob. Rodiny s malými dětmi ušetří a lidé budou více třídit.
 Hlavně v zimě, mnozí občané hodí do kamen cokoliv.
 Stav místních komunikací, hlavně těch směrem na Prahu (komunikace do Přezletic).
 Komunikace obce s občany (sdělování důležitých informací).
 Nedostatečný vývoz kontejnerů.
 Jak topí sousedé.
 Lidé jsou líní se účastnit jakékoliv akce!
 Motorky na kopci v so a ne.
 Čoudící komíny v zimním období.
 Díry před hospodou U Wernerů.
 Motokros za obcí, hlavně v sobotu a v neděli. V neděli by se nemělo rámusit
(provozovat cirkulárky, křovinořezy motorové pily).
 Cesta ze Starého Brázdima do Velikého Brázdima, chodník až ke škole.
 Parkování aut u školy - rozšířit cestu až k plotu školní zahrady, povolit parkování jen
na jedné straně cesty.
 Zakoupit víceúčelové vozidlo na údržbu komunikací, jako mají ve Veleni. Štěrk již
mají zametený, nebo si jej od Veleně půjčovat.
 Obecní noviny - pro srovnání: Zpravodaj obce Veleň - kvalita zpracování,
konkrétnější informace, podrobné členění rozpočtu obce po položkách, kvalita
fotografií je stejná.
 Kvalita ovzduší v zimních měsících.
 Chybí koše na psí exkrementy.
 Lavičky.
Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
 Lékař.
 Pošta.
 Lékař.
 Odpad - plechovky, víčka atd. Větší počet kontajnerů, nebo častější vyvážení.
 Holič - kadeřník. Inzerce (prodám, daruji/koupím, sháním). Vývěska apod.
 Pošta.
 Pošta.
 Širší výběr potravin v místním obchodě (maso a masné výrobky)
 Kadeřník.
 Sběr odpadu - rozšíření (třídění odpad, velkoobjemový směsný odpad)
 Workout. Veřejné kluziště na bruslení v zimě.
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Restaurace, nebo kavárna. Workout hřiště.
Kadeřnictví.
Sportovní vyžití, společenský život.
Všechny.
Kavárna.
Hezké prostředí u obchodu a hospody.
Poštovna.
Poštovna na vyzvednutí doporučených zásilek a dopisů.
Restaurace na úrovni 21. století stravování).
Kadeřnictví.
Opravny - oděvy, obuv.

8

Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
 Není tam nic zajímavého a odkazy nefungují (alespoň ten na MŠ/ZŠ).
 Bohužel obsah není aktualizován a doplňován!

9

Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
 Jakkoliv.
 Pomoc při úklidu obce, nebo při výsadbě zeleně.
 Manuálně.
 Pouze v případě, že stávající vedení obce bude nápomocno a nebude negativní
novým věcem.
 Pracovní brigáda.

11

Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co
byste je přednostně využil/a?
 Kvalitní webové stránky - viz. Veleň (detailní informace), Stránky jsou ostudou
obce!
 Vnitřní vybavení školy, propojení s obcí Veleň pro pěší a cyklisty (vzhledem k tomu,
že ZŠ Veleň je spádovou školou pro místní děti).
 Ještě jeden kontejner na plasty.
 Přidat kontejner na plasty.
 Vybudovat přístřešek pro kontejnery na třídění.
 Rozšíření sběrného dvora.
 Výsadbu alejí podél silnic. Mimo obec po dohodě s vlastníky pozemků. Jděte se
podívat do Zelenče, jaká je to nádhera.
 Rekonstrukce budovy obchodu.
 Opravy/rekonstrukce/modernizace školy (toalety, umývárny, šatny, nábytek).
 Zalesnění okolí obce.
 Oprava cesty ke škole ze Starého Brázdima (dodláždit).
 Kadeřnictví.
 Výlety - alespoň 2x ročně.
 Výstavba parku.
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
 V obci chybí důstojný společenský sál, kde by se dali pořádat kulturní a společenské
akce.
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 Ti kdo bydlí u místní čističky si mohou o klidném životě a čistém životním prostředí
nechat jen zdát. A to nemluvím o silničním provozu. Nejen, že na konci obce není
žádný chodník, ale přejít tady silnici je občas opravdu o život. Padesátikilometrovou
rychlostí tady opravdu nikdo nejezdí. Bylo by s výhodou, kdyby na začátku obce
byla snížena rychlost na 50km/h.
 Obecním rozhlasem hlásíte některé nepodstatné záležitosti - prodej kuřic, úmrtí, atd.,
ale podstatné pro dění v obci - zasedání zastupitelstva, průjezd částí Veliký Brázdim
(při uzavírce v Poleradech) ne. Nutnost vybudovat z části obce Veliký Brázdim
chodník na autobusovou zastávku - chůze po silnici je životu nebezpečná.
 Odstraňovat včas již neplatné informace z vývěsek! Vývěsku před OÚ zezadu natřít.
 Zamyslet se nad způsobem řešení, které by vedlo ke zlepšení ovzduší v obci v topné
sezóně (kontrola co je spalováno!!! - výzva v Obecních novinách není řešením).
 Navrhuji roční poplatek za tuhý komunální odpad (popelnici). NE za počet osob v
domácnosti.
 Ovzduší v obci. Bohužel jsou v naší obci stále domy, ze kterých se valí kouř. Nedá
se pak ani otevřít okna a vyvětrat.
 Veřejná doprava - špatné spojení Brázdim - Brandýs n. L.
 Nespokojen se stavem a atmosférou kolem ZŠ.
 Pověřit osobu prováděním korektury Brázdimských novin. Jejich úroveň je bohužel
minimální. Obsahově, gramaticky i stylisticky!
 Co se děje v garážích naproti Kašpárkovým. Pravidelně se tam ve večerních
(i pozdních) hodinách svítí. Bylo by dobré informovat obyvatele, jak je jejich obecní
majetek využíván.
 Mohlo by se při uveřejnění rozpočtu informovat čtenáře, co vše spadá do péče o
zeleň. Částka je poměrně vysoká.
 Obec by mohla lépe komunikovat na sociálních sítích. Byla by tak ve spojení svíce
občany a mohla by se tak rychleji dozvídat o problémech v obci.
 Prosím o vyřešení situace s parkováním návštěvníků koní u dětského hřiště.
U takového místa se za odpoledne vymění velké množství automobilů a bohužel jsou
někdy řidiči neohleduplní a nedodržují dopravní přepisy. Kolikrát se zde pohybují i
se psy bez vodítka.
 Střecha čekárny u zvoničky má dvě díry, a když prší, tak teče na lavičku. Okap není
nasazený a teče kolem.
 Vadí mi tolerance černých staveb ze strany OÚ a tvorby černých skládek v obci (co
se komu nehodí, vyhodí za roh).
 Neřešení rušeni nočního klidu ze strany obecní policie.
 Jsme poslední ostrov v moři satelitů. Budu šťastný, když to tak zůstane.
 Instalovat několik laviček na pevno po obci - pro odpočinek starších občanů.
 Omezit nebo zakázat řezání dřeva cirkulárkou a sekání trávy. Je to velmi rušivé.
Nedělní zákaz motorek a čtyřkolek na Kuchyňce.

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Děti z mateřské školy Brázdim se po prázdninách mohly díky Obecnímu úřadu těšit na
zrekonstruované prostory. Rekonstrukce umýváren a záchodů se povedla dokončit do začátku
školního roku. Drobná rekonstrukce proběhla i v jídelně, kde přibylo okénko pro odběr
použitého nádobí. Paní kuchařky se postaraly o nové dekorace do jídelny.
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Třída MŠ je smíšená a do nového školního roku bylo přijato 10 dětí ve věku od 3 do 5 let.
Nové děti si pomalu zvykaly i přes malé slzičky v novém kolektivu. Nově k nám nastoupila
paní uklízečka H. Volfová.
Těšíme se s dětmi a rodiči na společné akce v novém školním roce, kdy nás čeká v říjnu
Drakiáda a v listopadu Uspávání broučků.
Přejeme všem hezké podzimní dny.
Učitelky MŠ
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narozená miminka
20. 6. 2017 Karel Beneš
25. 7. 2017 Jaroslav Dvořák
K radostné události rodičům blahopřejeme.

Vítání občánků
Dne 23. září 2017 jsme přivítali naše nové občánky
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KULTURNÍ AKCE
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Co Vás ještě do konce roku všechno čeká:





28. 10. Halloween
5. 12. Mikuláš
Adventní trhy***
30. 12. Posezení pro seniory

***Adventní trhy bychom rádi uskutečnili s Vaší pomocí.
Níže je uvedena anketa, kde Vám jsou nabídnuty alternativy, abychom věděli co by Vás tak
nejvíc zajímalo. Také bychom byli moc rádi, kdybyste nám zpětně reagovali na uvedená tel.
čísla nebo na e-maily pro rychlejší jednání.
25. 11. – Drážďany, Německo (PRO a PROTI: již jednou jsme tam byli, takže budete už
přibližně vědět kam jít, obchodní dům Primark, platba v eurech,1,5 – 2 hodiny cesty)
16. 12. – Úštěk, ČR (PRO a PROTI: Slet andělů z kostelní věže, dobové vánoční tržiště,
česká měna, 1 hodina cesty)
Všude je samozřejmě větší koncentrace lidí, tomu se nevyhneme nikde!
Na jaře (24. 3. 2018) by jsme mohli udělat výlet do Polské Kudowy Zdroje na velikonoční
trhy, pokud budete mít zájem.
Prosím piště, o co byste měli zájem, ať můžeme vše začít zařizovat.
Tel.číslo nebo e.mail:

723 911 637 – Hana Svobodová, mirasahanka@seznam.cz
723 888 777 – Lenka Procházková, lenka.brazdim@centrum.cz
774 208 310 – Alena Tumpachová,A.Tump@seznam.cz

Děkujeme za Vaše informace. Moc nám to pomůže.

Mikuláš

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

v úterý 5. 12. 2017 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 sobotu 30.12.2017 od 15 hodin
v hostinci u Wernerů.

Rozsvěcení vánočního stromu

V sobotu 9. 12. 2017 od 17 hod. proběhne tradiční rozsvěcení vánočního stromu zakončené
ohňostrojem.

SPORTOVNÍ RUBRIKA
TJ Svornost Brázdim

3.třída – oddělení A
Do nové sezóny 2017/2018 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. Mladší žáci v roce 2017/2018 budou hrát okresního přeboru a připravka U8 –
hraje turnajový systém rozlosování.
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Sezóna 2017/2018
Muži A
datum

čas

1. Brázdim - Měšice

26.8.

17:00

2. Sluhy - Brázdim

2.9.

10:15

3. Brázdim Mochov

9.9

17:00

4. Líbezice - Brázdim

16.9

10:15

5. Brázdim - Bášť

23.9

16:30

6. Nehvizdy - Brázdim

30.9

16:00

7. Brázdim - Křenice

7.10

16:00

8. Brázdim - Sibřina

14.10

15:30

9. Brandýs „B“ - Brázdim

21.10

14:00

10. Brázdim - Mratín

28.10

14:30

11. Předboj - Brázdim

4.11

14:00

12. Brázdim - Kojetice

11.11

14:00

13. Zeleneč „B“ - Brázdim

18.11

13:30

datum

čas

2.9.

9:30

3. Čelákovice - Brázdim

17.9

14:00

4. Brázdim – Odolená voda

23.9

13:00

5. Nehvizdy - Brázdim

1.10

10:15

6. Brázdim - Mochov

7.10

13:00

7. Brázdim - Hovorčovice

14.10

12:30

8. Klíčeny - Brázdim

22.10

13:00

9. Brázdim - Líbeznice

28.10

11:30

10. Šestajovice - Brázdim

4.11

10:15

11. Brázdim - Zeleneč

11.11

11:00

kolo

zápas

Žáci
kolo

zápas

1. Měšice - Brázdim
2. Brázdim - volno

Přihlášení do žáků probíhá po celý rok.
kontakt: David Šalda, tel: 731 224 584,
mail: salda.david@centrum.cz
David Šalda
3.výtisk/říjen 2017
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Soutěž o Posvícenský pohár starosty obce Brázdim

Letos jsme již po 9. 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. Podruhé
v řadě s inovovaným programem. Soutěž se skládá z převalování traktorové pneumatiky,
přenesení barelů 50 kg a 25 ran palicí v hammer-boxu.
Pro děti byl připraven 3. ročník dětského hasičského víceboje. 5 sportovních stanovišť, kde si
mohly prověřit svou fyzičku, obratnost, pevnou vůli. Mimořádné oblibě se tentokrát těšila střelba
ze vzduchovky.
Výsledková listina:
- Soutěž O Posvícenský pohár muži: 1. Střemy, 2. Brázdim, 3. Zápy, 4. Dřevčice
- Soutěž O Posvícenský pohár ženy: 1. Brázdim, 2. Jenštejn
- Brázdimský FIREMAN: 1. Vajs Vlastimil, 2. Tóth Jiří, 3. Milouš Štěpán
- Putovní Posvícenský pohár: Střemy muži
Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a zajištění této akce.
SDH Brázdim
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů
určených ke zpětnému odběru

Obec
Den a datum
Stanoviště

Brázdim
sobota 28. 10. 2017
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 – lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče
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
objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, atd.) a to v době od 8.00 –
12.00 hodin u Obecního úřadu – nejedná se o nebezpečný odpad

Prosíme o dodržování předávaných odpadů. Děkujeme.
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ŽELEZNÁ SOBOTA
aneb sbíráme vše od šroubku po lokomotivu
SDH Brázdim pořádá v sobotu 28. 10. 2017 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.

Provoz sběrného dvora
Bude v letošním roce ukončen 25. 11. 2017

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