BRÁZDIMSKÉ
noviny
prosinec 2018

Zastupitelstvo obce Brázdim
přeje všem občanům příjemné
prožití vánočních svátků
a mnoho štěstí a zdraví
v roce 2019.

ZE ŽIVOTA V OBCI
Brázdimský Halloween 2018
Pomalu se to stává tradicí, a tak 3.11.2018 jsme se zase sešli v hospodě u Vernerů na
neuvěřitelném 8. brázdimském Halloweenu. Opět na vás čekal strašidelně vyzdobený
sál, pěkně uzrálé dýně, zdobení perníčků a vždy se skvělými nápady paní Krotká s
Mílou v Tvořivém koutku. Nakonec pro vás bylo připraveno něco dobrého k
zakousnutí. Samozřejmě nechyběl úžasný dort od Martiny Stýblové ani spousta
dobrot od spolupachatelů ze SPOZu.
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Je vidět, že se svědomitě na Halloween připravujete, protože bubáci jsou rok od roku
vymakanější.
To vše by bez vás co jste za námi dorazili, nemělo žádný význam, a tak vám moc
děkujeme a za rok se zase sejdeme!
Moc děkujeme za podporu Obecního úřadu, sdružení
pomáhají.

SPOZ a všem, kdo nám

Veselé Vánoce a hodně zdraví, štěstí, lásky v novém roce 2019!!!
Lucie Dekánková
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Oslavy 100 let republiky aneb zavítal k nám Tomáš G. Masaryk
100 let republiky jsme oslavili důstojně. Památkou nám všem budiž navěky 2 lípy.
Každá z nich nese symbol a zprávu pro budoucí generace.
První vysadily děti ze ZŠ a MŠ na návsi ve Velikém Brázdimě. Vždyť to nejcennější, co
máme jsou naše děti. Dostala jméno Tomka.
Druhou nám pak zasadili zástupci sportovců, hasičů, myslivců a obecního úřadu.
Nechť nám všem i budoucím připomíná vzájemnou úctu, partnerství a spolupráci.
Jmenuje se Masaryčka, po svém kmotříčkovi T. G. Masarykovi, který si ji osobně
přijel na koni pokřtít.
Slavnostní atmosféru odpoledne zpestřila svým zpěvem Markéta Chládková (roz.
Micková). Občané pokračovali v zábavě do večerních hodin na sále U Wernerů, kde za
doprovodu skupiny Rosomáci bylo připaveno občerstvení.
Dík patří všem, kdo se na přípravě celých oslav podíleli. Zejména Tomáši Kuchařovi a
celému SPOZu v čele s Hanou Svobodovou.
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Rozsvícení vánočního stromku
Druhý adventní víkend se Brázdim rozzářil vánoční atomosférou.
Tradiční rozsvícení vánočního stromku doprovodily svým zpěvem děti ze školy a
školky. Předvánočním dárkem pro všechny bylo krásné vystoupení pěveckého dua
Tony a Jana.
Starosta obce pan Pavel Krotký popřál spoluobčanům hezké svátky a zdraví do
nového roku, s díky předal ocenění končícím zastupitelům a členům SDH Brázdim,
kteří reprezentovali obec na Hasičské fonántě v Praze a jejichž zásluhou je tak
Brázdim nesmazatelně zapsán v Guinnessově knize rekordů.
Obecní úřad, zastupitelé a dobrovolní hasiči zajistili občerstvení. Na závěr se konal
ohňostroj.
Všem účinkujícím a lidem, kteří se na akci podíleli, patří velký dík.

4.výtisk/prosinec 2018

-Strana 4-

Brázdimské noviny

Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Usnesení ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Brázdim
ze dne 1.11.2018
Zastupitelstvo na svém zasedání:
Zvolilo:
- uvolněného starostu obce:
- neuvolněného místostarostu obce:
- finanční výbor ve složení:
- kontrolní výbor ve složení:
- školskou komisi ve složení:
- redakční rada:

Pavla Krotkého
Milana Kašpárka
ing. Knetlová Kristýna (předseda),
Ing. Krotký Josef, ing. Veronika Machovcová
Jan Procházka (předseda), Eva Zurynková,
Martin Dušek
Ing. Veronika Machovcová (předseda),
Jiří Neckář, Jan Procházka, Tomáš Kuchař
Procházka Jan, Ing. Krotký Josef, Jiří
Neckář, Ing. Veronika Machovcová

Odsouhlasilo:
1. Mzdu uvolněného starosty obce dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Ve znění
pozdějších předpisů.
2. Mzdu neuvolněného místostarosty ve výši Kč 12.407,3. Měsíční odměny členů zastupitelstva ve výši 0,4. Převedení agendy komise pro projednávání přestupků na Městský úřad
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Brázdim
ze dne 22.11.2018
Zastupitelstvo na svém zasedání:
Odsouhlasilo:
1. Přiznání dotace od MZe na intenzifikaci ČOV. Pověřilo starostu obce podpisem
smlouvy o dotaci a dále pověřilo starostu oslovit vítěznou firmu z výběrového
řízení k zahájení stavebních prací.
2. Rozpočet na rok 2019.
3. Dodatek na svoz tuhého komunálního odpadu na další 4 roky s firmou AVE,
s.r.o.
4. Doplnění programu rozvoje obce Brázdim o multifunkční hřiště, budovu
hasičárny, kulturní dům, rozšíření dětského hřiště, studii cyklostezky na Veleň
a dopravně bezpečnostní opatření.
5. Odprodej části obecního pozemku p.č. 1010/2 v k.ú. Brázdim.
6. Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) č. IP 12-6013123/VB/1 a
starosta byl pověřen podpisem.
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7. Členy inventarizační komise pro Inventarizaci za rok 2018.
8. Vyhlášení výběrového řízení na projekty na silnice (ke škole a u staré kovárny).
9. Vyhlášení výběrového řízení na projekt školního hřiště.

Rozpočet na rok 2019
Příjmy:
text
Daňové příjmy
Příjmy za TEKO
Dotace na činnost
Příjmy za popelnice
Příjmy z činnosti OÚ + úroky
Nájemné školní byt
Dotace na ČOV
celkem

rozpočet
7,990.000,450.000,131.100,450.000,259.000,36.000,4,995.000,14,311.000,-

Výdaje:
Dopravní obslužnost
2221
Náklady na ČOV
2321
Dotace ZŠ +MŠ
3113
Dotace knihovny
3314
SPOZ
3319
Dotace sportovci
3419
Veřejné osvětlení
3631
Odvoz popelnic a kontejnerů
3722
Péče o zeleň
3745
Příspěvek na peč. službu
4319
Dotace jednotky sboru dobrovolných
hasičů
5512
Náklady na zastupitelstvo
6112
Činnost OÚ
6171
celkem

100.000,7,690.000,390.000,16.000,40.000,50.000,380.000,650.000,1,210.000,20.000,50.000,900.000,1,712.000,13,208.000,-

Stav účtů Obecního úřadu k 31.10.2018 Kč 7,649.767,-

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Tuk vylitý do dřezu v kombinaci s vlhčenými ubrousky tvoří hmotu
podobnou betonu. Průšvih za velké peníze.
Vážení spoluobčané, blíží se čas Vánoc, téměř každá domácnost bude smažit kapra či
řízky a tím plošně vzroste spotřeba olejů a tuků v kuchyních.

4.výtisk/prosinec 2018

-Strana 6-

Brázdimské noviny

Obec letos opakovaně řešila závažnou havarijní situaci v systému místní kanalizace.
Kdy došlo k zanesení kanalizace pevnou hmotou spojenou zatuhlým tukem. Pevnou
hmotu tvořily především vlhčené ubrousky a jiný nespecifikovaný vláknitý materiál.
Průchodnost musela zajistit až specializovaná firma a tím se nám samozřejmě zvyšují
náklady za čištění odpadních vod.
Důrazně prosíme všechny domácnosti i živnostníky, nevypouštějte do odpadu látky a
předměty, které tam nepatří. Jsou to například tuky a oleje (použitý fritovací oleje,
tuky apod.), které po vylití do kanalizace tuhnou, vážou se na pevné látky a způsobují
snížení průtočnosti či úplné ucpání kanalizačního řádu.
Před Obecním úřadem bude v průběhu vánočních svátků připraveno
místo, kam můžete přinést použitý kuchyňský olej uzavřený v PET lahvi či
skleněné nádobě a obec jej zdarma zlikviduje vhodným způsobem.
Co do kanalizace také nepatří!
-

-

-

-

biologický odpad (odpady z kuchyňských drtičů, zbytky jídel, zbytky zeleniny a
ovoce a dalších potravin, tuky a oleje, fritovací a ostatní oleje z domácností a
provozoven)
hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, hygienické vložky, kousky vaty, atd.),
chuchvalce vláken ze sušiček. Vlákna se namotávají na oběžná kola čerpadel
čistírny odpadních vod a mohou je vážně poškodit.
organická rozpouštědla, chemikálie a další nebezpečné látky (např. staré barvy,
ředidla, lepidla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, mazadla, oleje, zbytky
čisticích prostředků, domácí a zahradní chemie, obsah baterií, ropné látky)
průmyslová a statková hnojiva, zemina
dešťová voda
léky
radioaktivní a ropné látky
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infekční a karcinogenní látky
omamné a hořlavé látky
jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy
silážní šťávy
látky působící změnu barvy vody
neutralizační kaly
Stavba intenzifikace ČOV

Začátkem prosince předala obec Brázdim staveniště firmě Fortex Šumperk a
odstartovala tak realizaci projektu Intenzifikace ČOV ve Velikém Brázdimě. Stavba
bude hotova za 10 měsíců. Obci přinese zvýšení kapacity naší již přetížené ČOV na
800 EO.
Rozpočet projektu: Kč 7.800.000, z toho dotace: Kč 4.995.000
Termín realizace: 12/2018 – 09/2019
Dokončeno zalesnění na Kuchyňce
V průběhu podzimu byly dokončeny práce na zalesnění pozemku č. 1025 na
Kuchyňce. Zeleň obce se tím rozrostla o více než 0,5 ha stromů. Zalesnění realizoval
Pozemkovým úřad, který se nyní bude po dobu 5-ti let starat o údržbu a řádné
zapěstování. Po pěti letech předá nový les obci a celá údržba již bude v naší režii.
Výsledky radarového měření provozu v obci 22.10. – 18.11.
Veliký Brázdim směr Brandýs nad Labem -> Sluhy
22.10. – 28.10.
29.10. – 4. 11.

Veliký Brázdim směr Sluhy -> Brandýs nad Labem
5.11. – 11.11.
12.11. – 18.11.
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Starý Brázdim směr Brandýs nad Labem -> Veleň
22.10. – 28.10.
29.10. – 4.11.

Nový Brázdim směr Veleň -> Brandýs nad Labem
5.11. – 11.11.
12.11. – 18.11.

Měření rychlosti v obci realizovala pro obec Brázdim v období 22. 10. – 18. 11. na
hlavních tazích firma FEZA. Kompletní zpráva bude zveřejněna na stránkách obce.
Výsledkům se budeme věnovat v některém z příštích vydání.

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Mateřská škola
V září jsme zahájili nový školní rok opět v plném počtu 25 dětí.
Podzim byl ve znamení slunečného a větrného počasí, které nám umožnilo uspořádat
Drakiádu. Rodiče se spolu s dětmi vrátili do dětských let a draci létali opravdu
vysoko. Společné opékání špekáčků zakončilo naši Drakiádu. Na uspávání broučků,
které se konalo v listopadu jsme s dětmi připravili krátké vystoupení a lampionový
průvod s rodiči měl kouzelnou atmosféru světel. Nakonec děti uložily k zimnímu
spánku broučky z naší zahrady. Odměna v podobě perníčků, které dětem rozdávala
babička broučků, byla sladká tečka za celou akcí.
Adventní čas byl ve znamení příprav na Vánoce, vyráběli jsme andělíčky z keramické
hlíny, navštívili jsem vánoční představení v Horních Počernicích. Čertovský den
proměnil děti v malé čertíky, které čekalo spoustu úkolů a dobrých odměn.
Vánoční dekorace si děti s rodiči vyrobili ve vánoční dílničce. Vánoční cukrárna, při
které jsme poslouchali koledy, rozkrojili jablíčka a ochutnali cukroví od maminek,
zakončila naše společné těšení se na Vánoce.
Veselé Vánoce a úspěšný nový rok 2019 přeje
MŠ Brázdim
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Základní škola
Druhý listopadový den si v naší zemi připomínáme všechny zesnulé – Dušičky. V
anglicky mluvících zemích se slaví Halloween. Ve školní družině jsme si o významech
obou svátků povídali a rozhodli jsme se oslavit Halloween v maskách. Některé děti si
masku vyrobily, jiné si donesly masku z domova. Po obědě se už nedočkavě všechny
děti převlékaly za různá strašidla. Měli jsme tak v družině duchy, čarodějnice a upíry.
Všichni jsme společně dlabali dýně a vyráběli masky z papíru. Nakonec se všechna
stvoření předvedla v tanci na parketu a po zásluze byla odměněna sladkostmi. Upekli
jsme Halloweenské kakaové řezy. Děti si pomocí Marshmallow (česky maršmelounů)
a bílé čokolády vyrobily duchy. Halloweenské řádění v družině jsme zakončili
diskotékou a pořádně jsme si to užili.
Mgr. Miroslav Čmelík, ředitel ZŠ a MŠ Brázdim
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SPORTOVNÍ RUBRIKA
TJ Svornost Brázdim

3.třída – skupina A – podzimní část
Naše mužstvo se díky 3 výhrám, 3 remízám a 6 prohrám zatím umístilo na 9. místě
tabulky.
Žáci do 12let se umístili na 13. místě. Žáci do 8 let – po odehrání šesti turnajů skončili
na 3.místě. Velké poděkování také patří rodičům a také obecnímu úřadu.
Chtěl bych všem popřát krásné prožití Vánočních svátků a všechno nejlepší do
Nového roku.

Muži
1

AFK Nehvizdy

12

12

0 0

61:9

36

2

TJ SK Bášť

12

8

0 4

32:18

24

3

TJ Sokol Mochov

12

7

2 3

21:17

23

4

TJ Jiskra Kojetice

12

7

1 4

36:23

22

5

T.J. Sokol Měšice

12

6

3 3

30:15

21

6

SK Zeleneč "B"

12

6

1 5

35:31

19

7

TJ Sokol Větrušice

12

5

3 4

18:18

18

8

FK Brandýs n.L. "B"

12

5

3 4

21:25

18

9

TJ Svornost Brázdim

12

3

3 6

28:33

12

10

TJ SOKOL PŘEDBOJ

12

2

3 7

14:34

9

11

TJ Sokol Sluhy

12

2

2 8

16:39

8

12

Sparta Mratín

12

1

3 8

17:42

6

13

TJ Sokol Veltěž

12

1

2 9

26:51

5

Žáci (U12)
1

SK Viktoria Sibřina

13

12

1

0

68:14

37

2

FK Dobřejovice

13

11

0 2

99:25

33

3

TJ SOKOL ČESTLICE

13

10

0 3

84:29

30

4

TJ SK Bášť

13

9

1

3

84:44

28

5

TJ Sokol Struhařov

13

7

2 4

54:27

23

6

SK Úvaly

13

7

1

5

86:29

22

7

T.J. Sokol Měšice

13

7

1

5

75:31

22
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8

SK Viktorie Jirny

13

6

0 7

57:36

18

9

SK VYŽLOVKA B

13

4

4 5

45:51

16

10

1. FC Líbeznice

13

4

0 9

35:50

12

11

TJ Sokol Klecany.

13

3

2 8

34:46

11

12

SK Kostelec u Křížků

13

3

1

9

47:95

10

13

TJ Klíčany

13

1

1

11

25:116

4

14

TJ Svornost Brázdim

13

0

0 13

3:203

0

SKK Hovorčovice

30

23

2

5

191:51

71

2

Sk Zeleneč

30

18

6

6

162:57

60

3

TJ svornost Brázdim

30

18

6

6

141:85

60

4

Sk Šestajovice

30

17

5

8

141:74

56

5

FK Brandýs „B“

30

5

0 25 63:183

15

6

FK Brandýs „C“

30

1

0 29 28:270

3

Žáci (U8)
1

David Šalda , Luboš Šalda

Brázdimské noviny vydává Obecní úřad Brázdim. Počet 220 výtisků. Zdarma.
Redakční rada: Jan Procházka, Josef Krotký, Veronika Machovcová, Jiří Neckář
E-mail: redakce@obecbrazdim.cz

4.výtisk/prosinec 2018

-Strana 12-

