BRÁZDIMSKÉ
NOVINY
prosinec 2017

Zastupitelstvo obce Brázdim
přeje všem občanům příjemné
prožití vánočních svátků a
mnoho štěstí a zdraví v roce
2018.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou poslední číslo Brázdimských novin v roce 2017, což je neklamné
znamení, že tento rok končí.
Každý z Vás se může na vlastní oči přesvědčit, k jakým změnám v obci došlo a co se nám
podařilo udělat. Určitě stojí za zmínku nová silnice u hřiště, zrekonstruované sociální zařízení
ve školce a osvětlení silnice ke Štítu.
Někteří z Vás si přejete, abychom se obecní úřad více zaměřil na oblast kultury a nabídl
občanům širší paletu akcí. Obec zřizuje a podporuje Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ),
který velmi dobře vede zastupitelka paní Hana Svobodová. Nové akce a výlety pro Vás
vymýšlí a realizuje s pomocí skupinky dobrovolnic z řad občanů. Bohužel musím říci, že jsme
byli letos nuceni 2 připravované výlety nakonec zrušit pro nedostatečný zájem. Škoda energie
vložené do organizace obou akcí. Pokud má někdo z Vás konkrétní nápady na realizaci
kulturních či sportovních akcí, výletů nebo je bude chtít pro občany sám zorganizovat, rádi
mu budeme nápomocni a to nejen finančně.
V příštím roce nás čeká několik významných výročí. Jako první bude výročí 130 let Sboru
dobrovolných hasičů v naší obci. Jako druhé bude 100 let Republiky. Zde bych Vás chtěl
poprosit, máte-li nějaký nápad jak tato výročí důstojně oslavit, dejte nám jej vědět na Obecní
úřad nebo kterémukoliv členu Obecního zastupitelstva.
V neposlední řadě nás čekají volby do Obecního zastupitelstva. Zde bych Vás chtěl všechny
vyzvat k aktivnímu přístupu a to ať jako voliče nebo kandidáty.
Na závěr mi dovolte Vám popřát, za nás za všechny, příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
Pavel Krotký
starosta

ZE ŽIVOTA V OBCI

BRÁZDIMSKÝ HALLOWEEN 2017
Pomalu se to stává tradicí, a tak 28.10.2017 jsme se zase sešli v hospodě u Vernerů na
neuvěřitelném 7. brázdimském Halloweenu. Opět na vás čekal strašidelně vyzdobený sál,
pěkně uzrálé dýně, zdobení perníčků a vždy se skvělými nápady paní Krotká ve Tvořivém
koutku. Nakonec pro vás bylo připraveno něco dobrého k zakousnutí. Samozřejmě nechyběl
úžasný dort od Martiny Stýblové, letos přibyli cupcakes od Šárky Stelčovské a spousta dobrot
od spolupachatelů ze SPOZu.
Je vidět, že se svědomitě na Halloween připravujete, protože bubáci jsou rok od roku
vymakanější.
To vše by bez vás co za námi dorazili, nemělo žádný význam, a tak vám moc děkujeme a za
rok se zase sejdeme!
Moc děkujeme za podporu Obecního úřadu, sdružení SPOZ a všem, kdo nám pomáhají.
Veselé Vánoce a hodně zdraví, štěstí, lásky v novém roce 2018!!!
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Lucie Dekánková

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V úterý 5. prosince krátce po 18h panovalo na dětském hřišti napětí. Všechny děti netrpělivě
čekaly, až se ozve známé čertovské „blebleble“ a objeví se Mikuláš se svou družinou. Dva líní
čerti se povalovali blízko pekelného kotle a hráli lízaný mariáš. Děti se však nejvíce těšily na
to, jak bude letos vypadat Mikuláš, andělé a ostatní pekelníci. Některé děti se strachovaly.
Tušily, že jsou zapsáni černým písmem v Knize hříchů, protože zlobí, zapomínají, vykřikují
nebo dělají drobné lumpárny. Některé při pohledu na početnou čertovskou chásku ani
nedutaly, jiné uronily i slzičku. Ty větší si hrály na hrdiny a tvářily se, že nemají z pekelníků
strach. Až do chvíle, kdy je čerti popadli a odnesli. Ale i ty měly štěstí. Za písničku, básničku
nebo slib, že budou hodné, jim bylo odpuštěno. Nakonec všechny děti dostaly nebeskou
odměnu v podobě dárkového balíčku. Mikuláš se svým doprovodem postupně rozdal 45
nadílek a dalších 8 poslal do SOS vesničky. Děti se postupně odebraly do svých domovů a
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Mikuláš se svou družinou pokračoval dál. Slíbil, že děti navštíví i příští rok a zkontroluje si,
jak plní to, co slíbily.
Děkujeme všem, kteří se na akci aktivně podíleli. OU Brázdim děkujeme za balíčky, které
jako každý rok našim dětem sponzoroval.
Za SPOZ Lenka Procházková
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A
OCENĚNÍ STAROSTY
Dne 9. 12. 2017 proběhlo tradiční rozsvícení vánočního stromku před obecním úřadem, které
pro vás připravilo Obecní zastupitelstvo.
V úvodu promluvil starosta obce pan Pavel Krotký a popřál spoluobčanům hezké svátky
a zdraví do nového roku.
Trumpetové duo Moravec a Kadlec, nám zahráli koledy.
Děti z MŠ a ZŠ Brázdim měly připravené pěkné vystoupení. Zazpívaly a zarecitovaly.
Pavel Krotký převzal od zastupitelů prostřednictvím Milana Kašpárka Čestné uznání za
dlouhodobý přínos pro rozvoj obce.
Markéta Chládková (za svobodna Micková) nám zazpívala na závěr krásné písně a koledy.
Lidé se zahřáli svařákem, čajem a posilnili se grilovanými klobásami a párky v rohlíku.
Na závěr byl odpálen velkolepý ohňostroj.
Všem účinkujícím a lidem, kteří se na akci podíleli, patří velký dík.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Zápis z jednání obecního zastupitelstva ze dne 9.11.2017
Přítomni: Krotký Pavel, Kašpárek Milan, Kuchař Tomáš, Hana Svobodová, MUDr. Alena
Tumpachová, Ing. Josef Krotký, ing. Kristýna Knetlová, Jan Procházka
Omluveni: p. Dušek
Starosta zahájil jednání, provedl kontrolu unesení z minulého zasedání – splněno
Byli zvoleni navrhovatelé usnesení a ověřovatelé zápisu: ing. Knetlová, Tomáš Kuchař
zapisovatelkou: Věra Moudrá
Starosta seznámil zastupitele s programem:
1) Projednání změny č. 3 územního plánu obce Brázdim
2) Různé
3) Diskuse
1) Starosta informoval zastupitele o vyjádřeních k Zadání změny č. 3 územního plánu
Brázdim
Schváleno 8 hlasy - zastupitelstvo obce na základě předloženého materiálu, schvaluje
v souladu s § 47 odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., Zadání změny č. 3 územního plánu
Brázdim, zastupitelstvo obce ukládá starostovi předat schválené Zadání změny č. 3
územního plánu Brázdim s kopií usnesení o schválení Zadání změny č. 3 územního plánu
Brázdim výkonnému pořizovateli a zpracovateli změny č. 3 územního plánu Brázdim a
zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce ve spolupráci s výkonným pořizovatelem zaslat
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na Krajský úřad Středočeského kraje Návrh na vložení dat do evidence územně plánovací
činnosti o schváleném Zadání změny č. 3 územního plánu Brázdim
2) Různé:
Starosta seznámil zastupitele s nabídkou polopodzemních kontejnerů s možností dotace až
80% na realizaci, zastupitelé o této nabídce diskutovali a přemýšleli o místech na umístění
těchto kontejnerů v obci a zda přijmout tuto nabídku a realizovat ji
Vzali na vědomí 8 hlasy a na příštím jednání se k této problematice vrátí
Starosta informoval o průběhu výstavby komunikace od Sklenářů k OÚ, při realizaci bylo
navýšení o Kč 290.000,- kvůli špatným výsledkům hutnících zkoušek zásypu kanalizace a
vícepracím, které se vyskytly v průběhu realizace.
Vzali na vědomí 8 hlasy
Zastupitelé se shodli, že rozsvícení stromu bude 9.12 2017 od 17.00 hodin a rozdělili si
úkoly na tuto akci
Vzali na vědomí 8 hlasy
Starosta požádal zastupitele, aby začali přemýšlet, jak by naše obec mohla oslavit výročí
100 let založení naší republiky.
Vzali na vědomí 8 hlasy
3) Diskuse:
MUDr. Tumpachová – předala žádost TJ Svornost Brázdim o dotaci na nákup malých
branek ve výši Kč 16.000,Odsouhlaseno 8 hlasy
p. Svobodová – měla dotaz kam se poděla zničená lavice ze hřiště a zda se vrátí zpět na
své místo. Bylo jí sděleno, že tuto lavici odvezli ze hřiště sportovci a obec poskytla místo
pro její prozatímní uložení na sběrném dvoře za OÚ.
p. Kuchař upozornil na rozbitou čekárnu na křižovatce – bylo mu sděleno, že jsou již
objednaná skla na opravu všech čekáren

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Nový školní rok 2017/18 začal úspěšně.
Do školy nastoupilo celkem 34 žáků, do mateřské školy 25 dětí a do školní družiny je
přihlášených 30 žáků.
V průběhu podzimních měsíců jsme zahájili několik kroužků - kroužek šachů a logických her,
vaření, individuální přípravy na vyučování, čtenářských dílen a kroužek šikovných rukou.
Naše škola se zúčastnila několika akcí. Navštívili jsme v Praze veletrh nazvaný „Věda nás
baví“, kde si děti vyzkoušely vědu v praxi v kreativních „vědeckých“ dílnách, začala nám
výuka plavání v krásném bazénu v Neratovicích a zúčastnili jsme se tvořivých dílen na zámku
Stránov. V rámci naší školy proběhla teoretická výuka dopravní výchovy, kterou zajišťuje
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice. Na jaře se chystáme vše vyzkoušet v praxi na
dopravní m hřišti.
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Škola se zapojila do projektu EDISON, který je naplánován na polovinu února. Naší školu
navštíví celkem šest zahraničních studentů z různých zemí světa, kteří seznámí nás a naše
žáky se životem ve svých zemích, kulturou, tradicemi apod. Jako největší přínos této akce
vidíme nejen v rozšíření znalostí odlišných kultur a zemí, ale především ve zvýšení motivace
k učení se anglickému jazyku.
V čase předvánočním si naše škola připomínala blížící se svátky a tradice. Kromě návštěvy
Mikuláše a již zmiňovaných dílen na zámku Stránov, se naši žáci vydali do Prahy do
Pedagogického centra Arcibiskupství pražského, kde byl pro ně připraven výukový program
nazvaný Tajemství vánoční hvězdy. Dále jame si tradice připomínali i přímo ve škole, kde
proběhly tvořivé dílny v přítomnosti rodičů, kde si žáci sami vyrobili cukroví a aktivně se
zapojili do přípravy vánoční výzdoby školy vyráběním vlastních ozdob i dalších vánočních
výrobků pro vánoční trh.
Přejeme všem klidné svátky a hodně lásky, pohody a zdraví v nadcházejícím roce 2018.
Mgr. Miroslav Čmelík, ředitel ZŠ a MŠ Brázdim
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Úmrtí

Stanislava Jabůrková

10. 12. 2017

Všem pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
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KULTURNÍ AKCE
Poslední akce roku 2017:
30.12.
Adventní posezení pro seniory
Přehled plánovaných kulturních a společenských akcí v roce 2018:
Únor
Hasičský věneček
Březen
Sportovní karneval a Dětský karneval
Duben
Ukliďme Brázdim (součást akce Ukliďme Česko)
Pálení čarodějnic
Květen
Staročeské máje
Červen
Nohejbalový turnaj
Srpen
Rozloučení s prázdninami
Září
Soutěž v požárním sportu a Posvícenská zábava, oslava 130 let SDH
Říjen
Oslava 100 let České Republiky
Listopad
Brázdimský Halloween
Prosinec
Mikulášská nadílka
Rozsvěcení vánočního stromu
Adventní posezení pro seniory
Konkrétní datumy budou upřesněny organizátory. Konání akcí je bez záruky.

Sváteční posezení pro seniory
Letos se již počtvrté sejdeme při Svátečním posezení s našimi seniory. Scházíme se vždy
předposlední den v roce, abychom společně poseděli, popovídali si a pobavili se. Snažíme se
pro Vás připravit každý rok něco zajímavého, aby si na své přišel každý. A letos to nebude o
nic jinačí. Opět pro Vás bude, ostatně jako každý rok, vyzdoben sál se stromečkem,
slavnostně prostřeno, připraveno malé pohoštění, které jako vždycky připraví členové SPOZu.
Chybět nebude ani oblíbená tombola, živá hudba v podání pana Zahradníčka a malé hudební
či sportovní vystoupení dětí a mládeže.
Tímto Vás všechny co nejsrdečněji zveme v sobotu 30. prosince od 15 hodin do hospody
u Vernerů.
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