BRÁZDIMSKÉ
NOVINY
říjen 2018

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte nám poděkovat všem občanům, obecním zaměstnancům, spolkům, paní
učitelkám, panu řediteli ZŠ a MŠ Brázdim za spolupráci, podporu, pomocnou ruku,
udržování společenského života a péči o obec v uplynulém období. Děkujeme také
zastupitelům za otevřenou mysl, pragmatický přístup a selský rozum při hledání řešení
pro jednotlivé obecní problémy. V neposlední řadě velké poděkování patří paní Haně
Svobodové a všem členkám SPOZu za energii, kterou vložily do krásných akcí.
Pavel Krotký, starosta

Milan Kašpárek, místostarosta

Vážení spoluobčané,
čtyřleté období zastupitelstva je za námi a proto nám dovolte krátké ohlédnutí.
Nacházíme se v době ekonomického růstu s nízkou nezaměstnaností. Snažili jsme se
této výhody co nejvíce využít ve prospěch obce. Podařilo se nejen splatit zbývající část
úvěru za vodovod, takže jsme nyní zcela bez dluhů, ale také zajistit většinu finančních
prostředků na připravené investiční aktivity v obci pro období následující. Pro
zajímavost – dotace nám do obecní kasy přinesly téměř celý jeden roční rozpočet navíc.
Rádi bychom zrekapitulovali projekty a investičními akce, které se za uplynulé čtyřleté
období podařilo uskutečnit a akce aktuálně rozpracované/připravené pro další období:
Projekty v běhu
1. Modernizace a intenzifikace přetížené čističky odpadních vod
Investiční priorita č. 1. Začátek realizace listopad letošního roku.
Stav připravenosti: Stavba povolena, provedeno výběrové řízení, vybrán
dodavatel, získána dotace a nyní čekáme na potvrzení rozhodnutí poskytnutí
dotace z MZe.
Předpokládané náklady: 7,8 mil. Kč (z toho dotace 60 %)
2. Odbahnění a oprava vodních nádrží ve Velikém a Starém Brázdimě.
Součástí odbahnění budou i nutné opravy výpustí a utěsnění břehů.
Stav připravenosti: Zpracován projekt a podána žádost o územní rozhodnutí.
Podána žádosti o dotaci na MZe.
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Předpokládané náklady: 2 mil. Kč (z toho dotace 85 %)
3. Polozapuštěné kontejnery na tříděný odpad
Stav připravenosti: OÚ nechal vypracovat projektovou dokumentaci na
zapuštěná kontejnerová hnízda, která budou vybudována ve všech částech obce.
V současné době je podána žádost o dotaci a provedeno územní rozhodnutí.
Předpokládané náklady: 1,1 mil. Kč (z toho dotace 85 %)
4. Radarové měření rychlosti, počtu vozů a zpracování protokolu
statistiky provozu v obci
Stav připravenosti: Zasmluvněn dodavatel. Měření proběhne v průběhu říjnalistopadu.
Účel: Na základě dat v protokolu bude možné navrhnout vhodné bezpečnostní
opatření s nejlepším poměrem cena/účinnost (radar, retarder atd.). Obec
nemůže sama od sebe instalovat žádné dopravní značení. Za dopravní značení
zodpovídá a rozhoduje o něm odbor dopravy v Brandýse a schvaluje jej
Dopravní Policie. Zpracovaná statistika nám umožní vyvinout přiměřený tlak na
dopravní odbor pro realizaci vhodných opatření.
Realizované projekty
1. Zateplení školy:
Byla dokončena rekonstrukce zateplení ZŠ Brázdim, která byla částečně hrazena
z dotace Státního fondu životního prostředí a Fondu soudržnosti.
Celkové náklady akce
4 856 564,98 Kč
Výdaje obec Brázdim
2 780 951,68 Kč
Dotace celkem
2 075 613,30 Kč
2. Rekonstrukce sociálního zařízení ve škole
V loňském roce o prázdninách proběhla v naší škole rekonstrukce umýváren a
WC, v letošním roce rekonstrukce šaten.
3. Instalace veřejného osvětlení od zastávky do Velikého Brázdima.
Tuto akci realizovala firma ELTODO-CITELUM s.r.o., která v obci spravuje
veřejné osvětlení. Stavbu realizovala z vlastních zdrojů s tím, že obci navýší
měsíční nájemné.
4. Modernizace komunikací
• Ke hřišti – realizováno firmou STRABAG a.s. za 2.175.616 Kč bez DPH. Na tento
projekt byla získána dotace z fondů Středočeského kraje. Dále bylo provedeno
odvedení dešťových vod z této komunikace za 760.000 Kč.
• U Kuchařů, K cihelně, Na Podolánku – tyto komunikace byly modernizovány
v rámci úprav pozemkového fondu.
5. Obnova obecní knihovny
Do obecní knihovny byl zakoupen dataprojektor, PC, plátno a další vybavení
knihovny. Na tento projekt byla získána dotace 95 % z fondu Středočeského
kraje.
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6. Bezpečnost dopravy
Na základě doporučení dopravní studie byly v obci instalovány nové přechody
pro chodce a dopravní značení. Dále byla v průběhu letošního roku zakoupena
do Velikého Brázdima maketa policisty.
7. Workout prvky
U fotbalového hřiště byla instalována WORKOUTová sestava firmou
COLMEX,s.r.o., za kterou obec zaplatila 185 tis. Kč.
8.
•
•
•
•
•

Modernizace zásahové Jednotky sboru dobrovolných hasičů:
Kompletní moderní zásahové oděvy (boty, oděv, přilby, svítilny)
Vysílačky (ruční, vozidlová)
Svolávací systému FIREPORT
Záchranné pomůcky
Proškolení obsluhy na motorové pily
Na nákup výše uvedeného zařízení bylo využito několik dotačních titulů.

9. Lavičky
V letošním roce proběhla instalace 5 nových odpočinkových míst.
10.
Biokoridory a zeleň
V rámci pozemkových úprav se v různých částech obce vysadil listnatý porost
(cca 1 ha) a nyní již vzrůstá biokoridor.
11. Ukliďme Brázdim.
Každoročně se občané Brázdima účastní celorepublikové akce Ukliďme Česko.
12.Opravy v obci
Obecní zaměstnanci průběžně opravují chodníky (nyní opraveno cca 1000 m) a
dále se opravuje fasáda na obchodě.
Vaše Zastupitelstvo
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 12. 7. 2018
Obecní zastupitelstvo na svém jednání:
Odsouhlasilo:
-

Podání žádosti o dotaci na vyčištění a opravu výpustí rybníků ve
Velikém a Starém Brázdimě.

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 20. 9. 2018
Obecní zastupitelstvo na svém jednání:
Odsouhlasilo:
-

Nabídku firmy TNT Consulting, která zpracuje obci žádost o dotaci na
vybudování polozapuštěných kontejnerů na separovaný odpad, která
by mohla být až do výše 85 % z uznatelných nákladů a žádost bude rozšířena
ještě o kontejnery na bioodpad a nový štěpkovač.

-

Radarové měření rychlosti a počtu vozů a zpracování protokolu
statistiky provozu v obci. Na několika místech bude instalován radar a po
měsíci měření bude vyhodnocena hustota dopravy a počet překročení rychlostí
v obci. Z naměřených dat bude vypracován protokol, který v týdenních
intervalech ukáže počet projíždějících vozidel, jejich průměrné a maximální
rychlosti apod. Získáme tak dostatečně přehledný popis o silničním provozu v
naší obci a na jeho základě bude možné navrhnout vhodná opatření.

Vzalo na vědomí:
-

Průběh jednání o dotaci na intenzifikaci ČOV v obci Brázdim, kdy
bychom do konce září měli znát výši dotace na tuto akci (cca 60 %).

-

Nové webové stránky obce jsou spuštěny.

Diskuse a různé:
-

Zavedení názvů ulic v Brázdimě z důvodu problémů s doručováním zásilek
poštou. Zavedení ulic samo o sobě není problém, ale pro všechny občany
znamená velkou administrativní zátěž v podobě výměny všech dokladů, kde je
uvedeno trvalé bydliště – tzn. Občanský průkaz, malý Technický průkaz u
vozidla a jeho zapsání do velkého Technického průkazu. Následně pak nahlášení
změny adresy na všechny instituce, úřady, banky atd. Česká pošta má velké
provozní a personální problémy v celém regionu a obdobná situace jako u nás se
vyskytuje v okolních obcích či Brandýse. Závěr: Zavedení ulic situaci nevyřeší,
musí ji řešit primárně pošta.
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Nové internetové stránky - www.obecbrazdim.cz

Po několika měsících příprav se nám podařilo spustit nové internetové stránky obce.
Zadání bylo jednoduché:
- Moderní vzhled stránek, atraktivní pro občany - První strana je koncipována jako
nástěnka, kde má občan snadný přístup ke všem důležitým informacím.
- Moderní responzivní design - Stránky musí být dobře čitelné na monitoru počítače,
mobilech i tabletech.
- Legislativní rámec - Stránky musí obsahově vyhovovat požadavkům české legislativy.
Jak se nám povedly? Posuďte sami! Ať vám dobře slouží a nezapomeňte se
zaregistrovat k odběru aktualit.
Budeme rádi za jakýkoliv námět na zlepšení či inspiraci pro další rozvoj.
Josef Krotký

ZE ŽIVOTA V OBCI
100. výročí vzniku Československa
V letošním roce slavíme sté výročí vzniku samostatného Československa. U jejího
vzniku byla Velká válka, ze které se domů již nevrátili brázdimští občané: Arazim
Václav, Hanžl Karel, Hluchý Václav, Koudela Václav, Přeslička František, Vokálek
Josef - nar. 6.12.1876, Hruška František, Laholík Karel, Melounek Josef, Moucha Josef
- nar. 1890, Musil František, Novák Antonín, Svoboda Václav, Štěpán Josef, Valtr
Karel, Zajíček Petr a Knor Josef - nar. 1885. V databázi padlých v 1.sv.válce jsou navíc
jména brázdimských rodáků Laholík Antonín - nar. 1887 a Vokálek Karel - nar. 1881.
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V zahraničních legiích, zformovaných ze zajatých rakouských vojáků bojovali, dle
obecní kroniky, tito občané z Brázdima: Matějka Václav, Princ Antonín, Sklenář Josef a
Rejnart Josef – v Rusku, Ochotný Rudolf, Kupecký Josef a Horáček Antonín – v Itálii a
Princ Karel ve Francii. Na http://legie100.com/krev-legionare jejich jména ale
nenalezneme. Nalezneme zde však jména: svob. Jareš Václav, nar. 19. 11. 1894,
domovská obec Brázdim, číšník, zajat 20. 3. 1915 Karpaty, v legiích od 25. 6. 1917 do 1.
10. 1920, svob. Ritter Antonín, nar. 29. 6. 1890, domovská obec Brázdim, truhlář, zajat
7. 6. 1916 Marjanovka, v legiích od 6. 10. 1917 do 24. 7. 1920, kpt. Štěpán Antonín, nar.
21. 11. 1887, obec narození Brázdim, úředník, zajat 21. 6. 1915 Snovidov, v legiích od
28. 7. 1917 do 4. 8. 1920, dělostřelec Moravec Josef, nar. 14. 2. 1897 v Brázdimě, por.
Ing. Moucha Václav, nar. 21. 11. 1886 v Brázdimě a vojín Vorlíček Václav, nar. 4. 3.
1893 v Brázdimě.
Z třídní knihy naší školy se dozvídáme, že od začátku roku 1918 čtou děti ve škole o
českých panovnících z rodu Přemyslovců, v zeměpise a dějepise jsou stále častěji
probírána neutrální témata jako Evropa, Rytířské turnaje apod. Počátkem března je
v kolonce zpěv uvedeno "Kde domov můj", kteréžto písni je věnováno o týden více času
než dříve rakouské hymně. Tématem výuky dějepisu je "Karel IV. - Otec vlasti", v
dalším týdnu následuje Mistr Jan Hus. V dubnu 1918 se žáci ve zpěvu 14 dní věnují
písni Vlastenecké hory, dalších 14 dní pak písni Vlastenka.
Z rodinných kronik pak sálá nadšení ze vzniku republiky, nejen v říjnu 1918, kdy lidé
nosili trikoloru a pořizovali si fotografie T.G.M., ale i z dalších let kdy se každoročně, až
do roku 1939, scházeli 28. října u pomníku a 6. července na Kuchyňce.
A co se dělo v naší obci dalších 99 let? Jak se za jedno století samostatného státu
změnila? Zkusme vybrat ke každému roku jeden řádek z obecní, nebo jiné kroniky:
1919 - 1. Hasičský bál po světové válce, sadba stromů republiky
1920 - návrat našich legionářů, založen Sokol – 1. předseda Josef Málek z V.Brázdima
1921 - 21. října byl odhalen pomník zesnulým v 1. světové válce, založení Baráčníků
1922 - byly zrušeny úlevy ve šk. docházce, naši žáci si na stálou docházku, ale zvykali dlouho
1923 - byla založena místní organizace KSČ, volby - starostou Alois Verner
1924 - velmi suchý rok
1925 - dostavěna silnice na Brandýs v našem katastru, Brandýská část dostavěna až v r. 1935
1926 - návštěva poslance Nár. shromáždění B. Bradáče na dni mládeže Republikánské strany
1927 - starostou Václav Koníček, 16.10. shořel dům ve Velikém Brázdimě
1928 - volby okresní a zemské, u nás vyhrála Republikánská strana zeměděl. a malorol. lidu
1929 - velmi tuhá zima, v N. Brázdimě zřízeny předzahrádky na místo omrzlých ořešáků
1930 - obec má 686 obyvatel a 144 domů, řídícím učitelem ve škole se stává Sylvestr Ježek
1931 - ve škole byla umístěna též nově zřízená dětská opatrovna
1932 - v obci jsou 2 holiči, 3 hostince, 2 obchody s lahvovým pivem, 4 řezníci, 3 trafiky…
1933 - 8. února požár ve Velikém Brázdimě, vznik fašistické strany – návštěva R. Gajdy
1934 - velmi suchý rok, špatná úroda, vybudování jeviště pro ochotnické divadlo
1935 - 8. srpna zemřel brázdimský rodák Adalbert Österreicher – spisovatel Vojtěch Rakous
1936 - vražda v Novém Brázdimě - své dívce rozsekl hlavu sekáčkem
1937 - požár ve Velikém Brázdimě
1938 - uprchlíci z pohraničí proudily i k nám do obce, někteří zůstali i přes celou okupaci
1939 - 17.3. v Brandýse a na Pankráci internováni 4 naši komunisté, vznik Nár. souručenství
1940 - na Kuchyňce se těžil jíl, který se posílal do muniční továrny ve Vsetíně
1942 - ročník 1921 byl totálně nasazen, do hostince u Baierů byl nasazen člen SA A. Pusch
1943 - jednotný název obce: Veliký Brázdim, do Štítu zaveden el. proud, vznik SK Brázdim
1944 - do naší obce se dostávají letáky o partyzánském boji proti okupantům
1945 - kolem obce padaly nosiče anglo-amerických bomb, které ve Veleni usmrtily 3 osoby
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1946 - 26. 5. první poválečné volby, vyhrála KSČ s 224 hlasy, předsedou zvolen V. Krotký
1947 - v obci první traktor čs. výroby Zetor 25, do školy zaveden vodovod
1948 - v naší obci byl ustanoven akční výbor, zakoupen 1. hasičský vůz
1949 - přestaveno č. p. 30 v N. Brázdimě, na MNV, spořitelnu, knihovnu a požární zbrojnici
1950 - vznik JZD, ředitelem školy se stává Stanislav Korbel
1951 - od 1.6. celodenní provoz MŠ, 26.11. násilně vystěhován František Topol s rodinou
1952 - MŠ přestěhována do Starého Brázdima
1953 - SK Brázdim přejmenován na Tatran Brázdim
1954 - sklizeň obilí velmi slabá, v zimě sněhu velmi málo
1955 - 52 dětí se účastní nácviku na 1. celostátní Spartakiádu, desítka dětí cvičila v Praze
1956 - teplý leden - jarní počasí, velmi mrazivý únor
1957 - SK Tatran Brázdim přejmenován na Sokol Brázdim
1958 - dlouhá zima, sníh až do konce března
1959 - kvůli suchu poloviční sklizeň řepy
1960 - od tohoto roku patří naše obec do okr. Praha - východ, dobytek postižen nemocí Bank
1961 - obec má 606 obyvatel a 154 domů
1962 - květen vůbec nepršelo, červen pršelo každý den
1963 - největší zima za 80 let, celý leden a únor kruté mrazy
1964 - v akci „Z“ dokončena přístavba MNV, sloučení JZD Brázdim a Sluhy
1965 - adaptován sál v hostinci, zrušeno a vybouráno jeviště a galerie
1966 - v tomto roce byla částečně vybudována vodní nádrž v Novém Brázdimě
1967 - v osadě Štít byla zrušena prodejna, nahrazena byla pojízdnou prodejnou
1968 - novou službou je v obci poradna pro matky s dětmi -1x za 14 dní v budově MNV
1969 - vyčištění rybníka ve Velikém Brázdimě a opraveny tři kapličky v jednotlivých osadách
1970 - v budově MNV výstavba soc. zař., kolny, oplocení,
1971 - v obci byla 19. 8. ustanovena Národní fronta
1972 - v únoru založení pionýrské organizace, od září vyučování množin na naší škole
1973 - úprava místních komunikací a mimořádná úprava škol, v ZŠ výměna 16 oken
1974 - vybudován chodník ve St. Brázdimě, úprava vodoteče a vodní nádrže ve St. Brázdimě
1975 - v MŠ vybudována stravovna a sklad potravin, soc. zařízení, opraveno MNV a ZŠ
1976 - zrušení Zahrádkářů v Brázdimě
1977 - rozšíření MŠ, se stavbou bylo započato 15.6.
1978 - prodloužení veřejného el. osvětlení do Velikého Brázdima, otevření 2. třídy v MŠ
1979 - odešla do důchodu dlouholetá předsedkyně JZD paní Milena Šindlauerová
1980 - rodiče s malými dětmi se zúčastnili Spartakiádního vystoupení v Praze
1981 - 18.-22.7. napršelo 167 mm vody, vytopeny byly všechny sklepy níže položených domů
1982 - vybudování dešťové kanalizace od bývalé kovárny k novým domkům k Veleni
1983 - uvedena do provozu drobná provozovna – autodoprava, zřízena školní družina
1984 - na šk. zahradě zřízena artézská studna hluboká 25 m, ředitelkou školy Jitka Melišová
1985 - Spartakiády na Strahově se zúčastnilo 17 rodičů s dětmi a 16 mladších žákyň
1986 - koupen objekt č. p. 8 od pana Václav Králíka za 18.000,- Kč
1987 - pokáceno 1000 švestek kolem silnice od nás do Polerad a přes Štít na Brandýs n.L.
1988 - u příležitosti MDD poprvé uspořádána „Cesta pohádkovým lesem“
1989 - někteří jednotlivci z obce se v listopadu zúčastnili protestních akcí v Praze na Letné
1990 - v únoru bylo v naší obci založeno Občanské fórum
1991 - 15. června byl v pronajatých prostorách v č. p. 4 otevřen obecní obchod s potravinami
1992 - bylo v č. p. 11 zřízeno kadeřnictví, na hřišti byl natáčen film Zámek v Čechách
1993 - MŠ přestěhována do budovy ZŠ, byly postaveny nové kabiny pro fotbalisty
1994 - byla postavena čekárna na rozcestí Veliký Brázdim,
1995 - v č. p. 34 byl otevřen nový obchod, který byl pronajat p. Pavlu Vernerovi
1996 - s myslivci uzavřena smlouva o bezplatném užívání pozemku“ Kuchyňka“
1997 - vybudována silnice okolo Váchů, k cihelně, Kuchyňka vyhlášena CHKO
1998 - vzniklo Sdružení Brázdim 98 kritizující obecní zastupitelstvo
1999 - od září byla do naší obce zavedena Pražská integrovaná doprava
2000 - od nového roku rozšířil OÚ své odpolední úřední hodiny o pondělí do 17.00 hodin
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2001 - v červnu byl schválen územní plán obce, jeho vypracování trvalo pět let
2002 - byla ukončena výstavba kanalizace, služby OÚ se rozšířily o ověřování podpisů a listin
2003 - v prosinci proběhla kolaudace plynovodu
2004 - byla opravena budova OÚ, 23. září byl schválen znak obce
2005 - opr. zvonička v Novém Brázdimě, ve výklenku je nová socha sv. J. Nepomuckého
2006 - deště 7. - 17. února způsobily povodně, musela být čerpána voda ze sklepů
2007 - v květnu zničily bouřky stoletou vrbu v parku u pomníku
2008 - v červenci byly zatopeny zahrady u Lišků, paní Kaucké, u Z. Hatky
2009 - v létě byla provedena celková rekonstrukce ulice „Pod Kuchyňkou“
2010 - od května je již v provozu vodovod, ke konci roku bylo osazeno 110 vodoměrů
2011 - od června zajíždí do obce vozidlo Němcovy farmy Radonice a Farmy Miller Holubice
2012 - v březnu byly zveřejněny výsledky sčítání lidu,v Brázdimě bylo sečteno 660 obyvatel
2013 - ČT točila na Králíkově dvoře a v Zurynkově statku 2. část seriálu „První oddělení“
2014 - v září vyčistili hasiči rybník v Novém Brázdimě
2015 - novým ředitelem školy se stal Mgr. Miroslav Čmelík
2016 - odsouhlasena Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
2017 - prodloužení veřejného osvětlení z Velikého Brázdima k zastávce autobusu.

Z uvedeného výčtu je zřejmé, že v naší obci žili a stále žijí lidé, kterým na ní záleží.
Přejme si, aby to tak zůstalo i nadále a Brázdim pro nás zůstal domovem, místem kam
se rádi vracíme a kde se nám dobře žije.
Ilona Strnadová

Rozloučení s prázdninami aneb rozlučková „Disco párty“
Letošní rozlučka s prázdninami se konala, jako tradičně, poslední prázdninovou
sobotu. Celé prázdniny nás všechny sužovala úmorná horka a tropické teploty, ale
v den „D“, kdy naše akce měla zakončit sladké lenošení a poslední hodiny krásného nic
nedělání, se rapidně ochladilo a od samého rána pršelo. Hřiště spíše připomínalo
brouzdaliště, takže jsme byli nuceni celou akci na poslední chvíli přesunout na sál
hostince u Wernerů a přeorganizovat tak předem naplánovaný program.
Ovšemže jsme nechtěli děti o nic ošidit, ale „suchá“ varianta této akce nám moc
nedovolovala držet se původního plánu. Nicméně si myslím, že si děti i tak zasoutěžili,
zatancovali a samozřejmě proběhl i oblíbený raut, kde bylo tentokrát spousta dobrot,
jako například pizza, popcorn, dortíky, nebo bramborové chipsy.
Celou akci začala Nelča Bezvodová coby princezna se svou čtyřnohou kamarádkou
Ashley s ukázkou dogdancingu. Velmi milé a hezké vystoupení, které se líbilo nejen
dětem, ale i nám dospělákům. Holky jsme za to odměnili sladkou odměnou. A přejeme
oběma, aby se jim i nadále dařilo spolu vítězit.
Jako další se nám představila taneční skupina Free dance studio z Prahy 9 - Letňan.
Ohromné seskupení šikovných dětí a jejich strhující vystoupení nenechalo v klidu snad
žádného zúčastněného. Jen škoda, že to ti malí tanečníci nemohli rozbalit na větším
prostoru, jak se původně zamýšlelo. Ale i tak to zvládli na výbornou. Poté se předvedli
s vlastní tvorbou jejich starší taneční kolegové v čele se slečnou Vandou Dekánkovou,
kteří už mají na svém kontě několik skvělých ocenění. Všem milým tanečnicím a
tanečníkům ještě jednou moc děkujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů.
Do třetice všeho dobrého mezi nás zavítal bublinář, klaun a kejklíř Ondra a bavil děti
po celý zbytek odpoledne. Svými zajímavými dovednostmi učil děti točit talířem na
hůlce nad hlavou, pak balancovat na pohyblivé kladince a nakonec všem na jejich přání
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vyrobil zvířátko z balónku. A kdybychom nemuseli končit a jít domů spát, určitě by
bavil děti dodnes.
A na úplný závěr děti dostaly krásně zabalený dárek. Vlastně si každý mohl odnést dva
dárky, které připravil Sbor pro občanské záležitosti za finančního přispění obce
Brázdim.
Děkuji všem organizátorům, sponzorům, ale hlavně Vám všem, co jste s námi přišli
strávit to pochmurné poslední sobotní odpoledne o prázdninách.
Za SPOZ Brázdim Hana Svobodová
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Nová budova školy slaví 120 let!
K příležitosti oslav naše škola uspořádala dne 25.9. výstavu dětských prací a výstavu
staré dokumentace školy, kterou jsme objevili v archivu školy.
Rodiče i obyvatelé obce Brázdim si mohli přijít prohlédnout staré třídní knihy, učební
pomůcky, výkazy i záznamy přímo ze školního archivu. Pedagogové a žáci připravili
výstavku archivních materiálů i prací žáků v obou třídách školy. V prostorách družiny
bylo všem nabídnuto malé pohoštění. Za návštěvu a shlédnutí všem děkujeme.
Z kroniky školy vybíráme:
Postupem let žactva přibývalo, škola nevyhovovala požadavkům školní hygieny, a proto
k staré budově (z roku 1822) byla v roce 1898, přistavena nová škola, mající tři třídy a
tělocvičnu. Ta zde stojí a slouží svému poslání dodnes. Její stavba stála 12 250, 46
zlatých, úprava staré školy na byty pro učitele pak 1018,79 zlatých.
Novou školu vysvětil pan vikář Šimon Bejvl dne 8. září 1898. Prvním řídícím učitelem
zde byl Antonín Růžička. V počátečním školním roce její existence - 1898/9 čítal
"Soupis dítek školou povinných pro obec školní Velký Brázdim" 180 dětí a k tomu
dalších 33 v oddíle "Přibylí". To je celkem 213 (!) dětí.
V současnosti naši školu navštěvuje 38 žáků (ZŠ) a 25 dětí (MŠ). Díky rozsáhlé
rekonstrukci se podařilo před třemi lety vytvořit nový prostor pro žáky, kteří zůstávají
v odpoledních hodinách v družině. Družina je určena pro 30 žáků a je plně využívána.
Ve škole probíhá během školního roku několik kroužků, např. šikovných rukou, šachu,
vaření, čtenářský klub.
Žáci se účastní vědomostních a sportovních soutěží. Škola je vybavena několika
počítači a v každé třídě je interaktivní tabule. K hodinám tělesné výchovy, o
přestávkách a v družině využíváme úžasný prostor zahrady u školy a místní hřiště.
Součástí výuky je i plavecký výcvik, který pravidelně probíhá v bazénu v Neratovicích.
Škola se zapojuje i do projektů EU.
Během školního roku se uskuteční ve škole několik kulturních vystoupení. Žáci
poznávají nejen okolí školy, ale i naše hlavní město Prahu, kde již proběhlo mnoho
poznávacích a vzdělávacích akcí. Pravidelně jezdíme na školu v přírodě do nádherných
míst naší vlasti, jsou to Krkonoše nebo Šumava.
Popřejme škole, zaměstnancům, dětem, žákům, rodičům vše dobré a samozřejmě
dalších nejméně 120 let!
Mgr. Miroslav Čmelík, ředitel ZŠ a MŠ Brázdim
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KULTURNÍ AKCE
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Provoz sběrného dvora
Bude v letošním roce ukončen 24. 11. 2018

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a
odpadů určených ke zpětnému odběru

Obec
Den a datum

Brázdim - Před obecním úřadem
sobota 27. 10. 2018
8:00 – 8:30

Odpady, které budou od občanů 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 druhů předávaných odpadů. Svoz nelze
využít k likvidaci odpadů z podnikatelské činnosti.
Děkujeme.
4.výtisk/říjen 2018
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ŽELEZNÁ SOBOTA
aneb sbíráme vše od šroubku po lokomotivu
SDH Brázdim pořádá v sobotu 27. 10. 2018 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.

Cvičení pro ženy i muže,
dívky i chlapce
Aerobik, gymnabally, kruhové tréninky pro ženy i muže.
Cvičí se v tělocvičně ZŠ a MŠ Brázdim ve Velikém Brázdimě.
Cvičební úbor, čistá obuv do tělocvičny, pití a ručník s sebou.
Cena 1 hodiny je 45,- Kč.
PONDĚLÍ (lichý kalendářní týden) od 19:30 hodin aerobik s Hankou Svobodovou
PONDĚLÍ (sudý kalendářní týden) od 19:30 hodin velké míče s Hankou Svobodovou
PONDĚLÍ od 18:00 hodin kruhový trénink s Markétou Tykvovou
STŘEDA od 19:30 hodin kruhový trénink s Markétou Tykvovou

na „kruháč“ je nutné se objednat na č. 602 487 980
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