BRÁZDIMSKÉ
NOVINY
duben 2019
Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám velikonoční vydání Brázdimských novin, ve kterém Vás chceme
informovat o událostech za uplynulé čtvrtletí.Na jaro je opět naplánováno velké
množství akcí. Přijďte podpořit tradice v naší obci!
Josef Krotký, Veronika Machovcová, Jan Procházka

ZE ŽIVOTA V OBCI

Jako každý rok, tak i letos se připojíme k celonárodní dobrovolnické akci
Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Brázdim
Sraz dobrovolníků je před Obecním úřadem v Brázdimě
27. 4. od 9:00
Hlavním cílem úklidu je Kuchyňka a remízek u Májového křížku.
Po skončení bude pro účastníky úklidové akce připraveno na hřišti občerstvení.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Sběrové místo odpadů obce Brázdim
Odebíráme pouze následující odpad:
Ze zahrad

– větve stromů, trávu, listí, piliny a ostatní odpad rostlinného
původu z údržby zahrad fyzických osob na území obce Brázdim.

Objemné dřevo

– nábytek, dveře, skříně, dřevotřísku a jiný dřevěný napuštěný
nepotřebný materiál.
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Potravinářské oleje

– použité oleje odebíráme pouze v uzavřených obalech
(PET lahvích) a tuky

Železný šrot
Všechny jmenované komodity odebíráme bezplatně.
Středa
Sobota

Provozní doba:
15.00-17.00
10.00-12.00

Svozové místo ve Velikém Brázdimě
na návsi
Středa

14.00-14.30

Prosíme občany, aby dřevo ze zahrad (větve, stromky, atd.) vozili na malé
hřiště na místo, kde se pálí čarodějnice.

Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Brázdim
ze dne 10.1.2019
Zastupitelstvo na svém zasedání:
Odsouhlasilo:
-

Firmu LABRON, s.r.o. ke zpracování projektové dokumentace ulice Ke škole

-

Podání dotace na rekonstrukci silnice Ke škole firmou SIGMIN, a.s.

-

Zpracování projektové dokumentace na ulici Ke Hvězdárně

-

Zpracování projektové dokumentace na multifunkční hřiště

-

Žádost na Úřad pro zastupování státu na převod pozemku školního hřiště na
obec

-

Dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2016 o nočním klidu

-

Registraci a podání žádosti o dopravní auto pro JSDH Brázdim od HZS kraje

-

Pasport komunikací obce Brázdim

-

Nákup 5 ks vítacích cedulí
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Vzalo na vědomí:
-

Stav podání žádosti na rekonstrukci rybníků ve Velikém a Starém Brázdimě

-

Nabídku spolupráce se společností Deziluze

-

Objednávku čísel popisných barevně rozlišených podle částí obce

Značení částí obce cedulkami – Nový/Starý/Veliký Brázdim
Vážení spoluobčané,
po dlouhodobých problémech s doručováním pošty a jiných zásilek, jsem se rozhodl
s tím něco udělat. Na schůzi obecního zastupitelstva jsem navrhl označit každou část
naší obce cedulkami různých barev, na kterých bude číslo popisné a název části obce
(Starý, Nový či Veliký Brázdim).
Tento návrh zastupitelé přijali a cedulky se nechali vyrobit. Každý vlastník
nemovitosti dostane patřičnou cedulku od pracovníků Obecního úřadu a následně
provede její montáž na viditelném místě před svým domem. Aby cedulky splnily svůj
účel je nutné provést jejich montáž v co nejkratší době. Každý občan obce Brázdim by
měl ve svém zájmu uvádět správnou adresu svého bydliště.
Pevně doufám, že se cedulky osvědčí a zásilky se dostanou včas do správných rukou.
Tomáš Kuchař

VÝZVY
Pomoc s realizací dětských a společenských akcí v obci
Vážení občané,
hledáme maminky, tatínky, babičky i dědečky, kohokoliv, kdo by se rád podílel na
realizaci akcí konaných v obci. Vaše pomoc může být fyzická nebo finanční, za každou
z nich budeme rádi. Případní zájemci se mohou hlásit do emailu obecního úřadu,
osobně na úřadě. Zanechte Váš kontakt a my se s vámi spojíme.
Máte nápad na téma do novin ?
Redakční rada brázdimských novin se obrací na Vás, občany. Pokud máte jakékoliv
nápady na témata do novin, popřípadě byste rádi přispívali svými články či Vám v
novinách něco chybí, rádi uvítáme Vaše připomínky. Své náměty a příspěvky můžete
předat na obecní úřad, do emailu obecního úřadu, písemně či osobně komukoliv ze
zastupitelů obce.
Dodržování čistoty po venčení psů
Žádáme občany o úklid exkrementů po psech. Udržujme svou obec čistou pro všechny
obyvatele prosím. Sáčky a odpadkové koše jsou po obci rozmístěné, prosíme,
využívejte jich.
Veronika Machovcová
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POZORNĚNÍ PRO RODIČE A NASTÁVAJÍCÍ RODIČE
Vážení občané,
v minulosti bylo zvykem v brázdimských novinách zveřejňovat narozená miminka v
naší obci. Jelikož bychom tuto tradici i nadále rádi udržovali, je nutné v souvislosti se
Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů podepsat souhlas se
zpracováním osobních údajů, který je nutný i k vítání občánků. Tento formulář Vám
bude vložen do schránky. V případě Vašeho zájmu ho prosím vyplněný zaneste na
Obecní úřad.
Veronika Machovcová

ŠKOLNÍ OKÉNKO
V ZŠ a MŠ Brázdim nabízíme mnoho volnočasových aktivit formou pestré nabídky
kroužků, které probíhají po vyučování. Největší zájem ve škole je o kroužek vaření a
hravou angličtinu, ve školce o angličtinu a flétnu. Dále nabízíme účast v těchto
kroužcích: Šachy a logické hry, Sportovní, Šikovné ruce a Čtenářský kroužek.
ŠIKOVNÉ RUCE
Kreativní kroužek pro žáky ze základní školy, během kterého si děti vyzkouší různé
techniky. Ruční práce pro holky a kluky probíhají během školní družiny každý druhý
pátek. Využíváme zde práci s přírodním materiálem, s papírem, techniky ručního šití
a vyšívání, origami a jiné.
VAŘENÍ
Žáci se seznamují s recepty jednoduchých jídel. Tato jídla si pak sami připravují pod
dohledem pedagogů. Naučí se např. oloupat a nastrouhat brambory, připravit těsto
na palačinky nebo pizzu apod. Na Vánoce nebo Velikonoce pečou perníčky, které pak
ozdobí. Žáci zvládnou i přípravu jednoduchého cukroví.
ČTENÁŘSKÝ KLUB
Kroužek je určen pro nadšené malé knihomoly. V rámci kroužku děti pracují s texty
psanými, získávají povědomí o kvalitní literatuře, seznamují se s různými literárními
žánry, pracují s knihou i časopisem, plní čtenářské aktivity, hrají různé hry. Hlavní
myšlenkou klubu je podporovat u dětí rozvoj čtenářských schopností, zájem o četbu,
vytváření si vztahu k psanému i mluvenému slovu.
HRAVÁ ANGLIČTINA
V kroužku pracujeme s úžasným časopisem pro žáky prvního stupně Hello Kids, kde
žáci hravou formou vyplňují křížovky, vybarvují obrázky, řeší osmisměrky, seznamují
se s reáliemi anglicky mluvících zemí, doplňují různá cvičení a úkoly. Také si
pouštíme anglické písničky a seznamujeme se s texty písní a pracujeme i na
interaktivní tabuli.
ŠACHY A LOGICKÉ HRY
Žáci se seznamují se základními pravidly hry. Šachy jsou skvělá hra pro rozvoj
logického myšlení a soustředění.
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SPORTOVNÍ KROUŽEK
Zde se chlapci i děvčata seznamují s hrou a pravidly sportovních kolektivních i
individuálních sportů, jako např. florbal, kopaná, tenis. Považujeme pohyb a
vytvoření pozitivního vztahu k pohybu za velice důležitý pro udržení správných
návyků, tělesné kondice, spolupráce mezi žáky při vlastní hře, koordinace pohybů,
rozvoje jemné i hrubé motoriky a „sportovního myšlení“.
V MŠ máme kroužky:
HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
Pracujeme s metodikou výuky hry na zobcovou flétnu bez not. Při výuce se děti
seznamují s prvky hudební nauky, rozvíjejí a upevňují si rytmické a intonační cítění a
tím získávají základy pro další hudební vývoj.
Každá lekce začíná rozdýcháním a protažením celého těla a prstovým cvičením. Dále
opakováním probrané látky a společným rozehráním na flétnu. Děti se učí nové
básničky a lidové písničky.
Děti si spontánně osvojí základní tóny a umí je zpaměti. Tóny si děti lépe pamatují
tak, že je máme pojmenované jménem, například Tón h1 je Honzíček.
Co jsme se za rok naučili, zahrajeme na závěr školního roku všem rodičům.
ANGLIČTINA PRO DĚTI S WOW!
Nevyužíváme metodu překladovou, ale komunikační. Děti začínají hned mluvit.
Cíleně se střídají různé aktivity, aby děti udržely pozornost a bavilo je to, ale zároveň
si na konci lekce slovíčka a věty skutečně pamatovaly.
Výuka se prokládá videoklipy a písničkami při kterých děti tancují. S výukou pomáhá
maňásek straka Maggie, která je mezi dětmi velmi oblíbená.
KERAMIKA
Děti pracují s keramickou hlínou a zároveň se rozvíjí jejich jemná motorika. Hotové
výrobky si děti odnášejí domů. Ze svých výrobků mají velikou radost a rádi se
rodičům pochlubí, co samy vyrobily.
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SPORTOVNÍ RUBRIKA
Rybářský sport
V neděli 31.3.2019 se v Čelákovicích na Grádě konaly dětské rybářské závody, kterých
se spolu se 47 soutěžícími zúčastnil také Jan Procházka z Nového Brázdima.
Honzovi se po pěti hodinách závodu podařilo nachytat 13 ryb s celkovým počtem 483
bodů a tím obsadit 1. místo soutěže.
(Hodnocení závodníků probíhalo formou přidělování bodů, kdy jeden centimetr ryby
byl za bod.)
Děkujeme za skvělou reprezentaci obce a hodně úlovků v dalších soutěžích.
Josef Krotký

TJ Svornost Brázdim

3.třída – oddělení A
TJ svornost Brázdim
V roce 2019 - dne: 25. - 27. 1. 2019 jsme podnikli zimní soustředění s dětmi na
Šumavě, které se myslím povedlo. Zůčastnilo se 13 dětí a 9 dospělých.

1.výtisk/duben 2019

-Strana 8-

Brázdimské noviny

Po podzimní části jsme se umístili na 9. místě tabulky za získaných pouhých 12 bodů
při skóre 28:33, mladší žáci obsadili 14.místo při skóre 3:203 a mladší přípravka po
6ti turnajích obsadila 3.místo. Přejeme si, abychom se alespoň posunuli do první
poloviny tabulky. Proto budeme rádi, když nás podpoříte a přijdete nám fandit.
Děkuji

1.výtisk/duben 2019

David Šalda

-Strana 9-

Brázdimské noviny

AKCE

Sbor dobrovolných hasičů Brázdim vás srdečně zve na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. 4. 2019 od 18.00hod.

na hřišti v Brázdimě
Občerstvení zajištěno.

Sbor dobrovolných hasičů Brázdim
pořádá tradiční

„Staročeské máje“
v sobotu 18. 5. 2019
Všichni jste srdečně zváni na
odpolední průvod obcí i na večerní
zábavu.
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Brázdimské noviny vydává Obecní úřad Brázdim. Počet 220 výtisků. Zdarma.
E-mail: redakce@obecbrazdim.cz
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