BRÁZDIMSKÉ
Noviny
červenec 2019

Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám každoroční prázdninové vydání Brázdimských novin.
Přejeme Vám, ať jsou Vaše letní dny plné slunce, pohody a krásně stráveného času
se svými blízkými. Štastné návraty z cest domů a plno krásných zážitků.
Josef Krotký, Jan Procházka, Veronika Machovcová

PODĚKOVÁNÍ
Veřejné poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Mgr. Haně Hatkové za dlouholetou
činnost v oblasti sportu v naší obci.
Přejeme hodně zdraví do dalších let.
Odbor SVP (SPORT PRO VŠECHNY)

Veřejné poděkování
Děkujeme brázdimským hasičům za pohotovou pomoc a ochotu při odklízení
následků přívalového deště.
Manželé Machovcovi
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Brázdim
ze dne 30. 5. 2019
Zastupitelstvo na svém zasedání:
Odsouhlasilo: 9 hlasy
-

Vícepráce na intenzifikaci ČOV Brázdim ve výši Kč 237.077,-

-

Smlouva na zřízení věcného břemene k vybudování kNN na pozemek p.č. 651/15
IV-12-6023982/VB/P001

-

Finanční příspěvek ve výši Kč 5.000,- Mysliveckému spolku Brázdim

Vzalo na vědomí:
-

Stav plánovaných investičních akcí na rok 2019
o Vybudování cesty ke škole
o Vyčistění rybníků ve Velikém a Starém Brázdimě
o Vybudování 3 stanovišť na polozapuštěné kontejnery

-

Informaci o žádosti na přeložku 2 telefonních sloupů, které brání při výjezdu z ulic

Neodsouhlasilo: 8 hlasy, 1 se zdržel:
-

Změnu ÚPO č. 4 na výstavbu haly na pozemkách p.č. 1040 a 1042 v k.ú. Brázdim,
které podalo Agrodružstvo Brázdim

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Škola v přírodě – Krkonoše, Chata Milíře
V pondělí 10. 6. jsme vyrazili na školu v přírodě, směr Krkonoše. Jelo nás 35 dětí,
první až pátý ročník a z toho 6 dětí z MŠ, šikovní předškoláci. Již cestou nás čekal
krásný výlet v Jánských Lázních, a to Stezka korunami stromů. Měli jsme
objednaného průvodce, a tak se děti dozvěděly mnoho zajímavého o přírodě v
Krkonoších.
V úterý jsme jeli autobusem na další krásné místo – Adršpašské skály. Adršpašskoteplické skály jsou největším a nejdivočejším skalním městem Střední Evropy. Tyto
krásné pískovcové skály jsme si prohlédli a moc se nám líbili. Také jsme vyšlápli po
schodech k jezírku, kde nás svezl na pramici vtipný převozník. Potom jsme se
přesunuli autobusem na koupaliště Meziměstí, kde jsme se všichni příjemně v
horkém počasí zchladili.
Ve středu jsme zůstali u chaty a tvořili jsme s dětmi například lapače snů, malovali
kameny a hráli hry. Děti měly různé soutěže např. stavěly v lese domečky, chodily
běhat s panem ředitelem a večer jsme si společně opekli vuřty.
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Ve čtvrtek jsme jeli autobusem na výlet do Jičína, tam jsme navštívili Rumcajsovu
ševcovnu, věž na náměstí, Jičínské muzeum a pak jsme šli na místní krásné
koupaliště.
Večer jsme s dětmi balili a v pátek po snídani jsme odjížděli plni úžasných dojmů a
zážitků zase směr Brázdim a domů.
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Akce 2018/19
3.9. Slavnostní zahájení školního roku 18/19
18.9. Divadlo Koloběžka - představení pro děti a žáky
25.9. Výstava prací žáků a výstava dokumentace školy k 120. letům otevření nové
budovy školy
25.9. Divadlo Hračka - představení pro děti a žáky
27.9. Tajemství z jezírka - pohádka
3.10. Sférické kino
4.10. Focení žáků
4.10. Divadlo Smajlík: Matýsek a jeho kamarádi
4.10. Focení žáků
7.10. Divadlo Matýsek a jeho kamarádi
16.10. Sport - tenis Čakovice
23.10. Slavnostní zasazení stromu ke 100. letům samostatného státu
7.11. Kouzelník a zlobivé míčky
13.11. Florbal - okresní kolo soutěže v hale Děkanka
20.11. Dopravní výchova
20.11. Plavání pro žáky - 9 lekcí v bazénu Neratovice, každé úterý do 29.1.2019
26.11. Když draka bolí hlava - kino v Mratíně
8.12. Vystoupení u stromečku
13.12. Vánoční dílny
19.12. Finanční gramotnost
20.12. Tenis v Čakovicích
29.1. Pohádka pro děti a žáky
12.2. Dopravní výchova
20.2. Preventivní program, spolupráce s Policií ČR
11.-14.3. Testování žáků 5. ročníku
14.3. Jak se Barborka zatoulala
22.3. MŠ - vyšetření zraku předškolních dětí
25.3. Matematická soutěž KLOKAN
26.3. Bublinková "šou"
9.4. Zápis ZŠ
10.4. Divadlo Kamarádi
11.4. Návštěva FARMY - Brázdim
16.4. Výlet do skanzenu - Přerov nad Labem
17.4. 10:00 - 13:00 Ukázka vojenské techniky - Brázdim + opékání špekáčků
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23.4. O zamčeném štěstí
24.4. Sběr papíru
30.4. Focení tříd ZŠ
2.5. Mc Donald´s Cup Čelákovice - vybraní žáci
6.5. Dopravní hřiště - Čelákovice
9.5. Zápis MŠ
15.5. Divadlo Cecilka
21.5. Focení MŠ
28.5. Bubnování na ZŠ Veleň
7.6. Spaní v MŠ
10.-14.6. Škola v přírodě Pec pod Sněžkou
18. a 20.6. Tenis Čakovice
25.6. Divadlo pro děti a žáky
25.6. AKADEMIE - 16:00 - hřiště Brázdim

KULTURNÍ AKCE
Pálení čarodějnic
V úterý 30.4.2019 proběhlo tradiční „Pálení čarodějnic“ na fotbalovém hřišti.
Akce se opět velmi vydařila. Pro děti bylo připraveno opékání špekáčků. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na přípravě této akce.
Zapálená hranice byla vidět do širokého okolí.

Staročeské máje
V sobotu 18. 5. 2019 nám opět po roce obcí protancovaly „Staročeské máje“.
Průvod obcí tradičně doprovázela kapela pana Řápka. Večer se konala zábava, kde
bylo pro zúčastněné připraveno občerstvení. K tanci a poslechu hrála skupina
Feferon.
SDH Brázdim tímto děkuje všem, kteří se na pořádání Májů dlouhodobě podílejí,
zejména panu Kuchařovi, bratrům Zurynkovým, OÚ Brázdim a všem ostatním.
Poděkování a obdiv patří samozřejmě také všem tančícím dívkám a jejich
rodičům, bez kterých by krásná májová tradice v obci zanikla! Nezbývá si
jen přát alespoň stejnou účast i pro příští rok.
SDH Brázdim

2.výtisk/červenec 2019

-Strana 5-

Brázdimské noviny

Prvomájový bazárek
V sobotu 1. 5. se uskutečnil první prvomájový bazárek v naší obci. K zakoupení bylo
mnoho zajímavého zboží, občerstvit se návštěvníci mohli ve stánku s výbornou kávou
a zákusky. Děkujeme všem, kdo se na akci podíleli a doufáme, že návštěvníkům se
akce líbila a nakoupené věci jim dělají radost.

Dětská diskotéka
Na den dětí byla v obci uspořádána dětská diskotéka. Dětští návštěvníci si akci velmi
užili. Děti dostaly krásné dárky, pochutnaly si na bonbonech a dalším občerstvení.
Naučily se základy swingu a pobavily se u písniček a soutěží. Velice děkujeme všem,
kdo se na akci podíleli a těšíme se na příští společenské akce.
Vitalie Štěpánková, Veronika Machovcová, Hana Svobodová

-------------------------------------------------------------------------Co se bude konat?

Sbor dobrovolných hasičů Brázdim
vás srdečně zve
v sobotu 21. 9. 2019 od 13 hodin
na

soutěž družstev v netradičním požárním útoku
O POSVÍCENSKÝ POHÁR STAROSTY OBCE BRÁZDIM
a

individuální soutěže
BRÁZDIMSKÝ FIREMAN
28. 9. od 20 hodin vás srdečně zveme na
POSVÍCENSKOU ZÁBAVU
PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT
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SPORTOVNÍ RUBRIKA
Úspěchy v šermu
Letošní šermířská sezóna šestnáctileté Míši Svobodové nebyla vůbec špatná, ostatně
jako sezóny minulé. Letos to bylo přece jen o něco zajímavější, a proto se o to s vámi
chceme podělit.
Míša se letos nominovala mezi tři nejlepší Češky na Mistrovství světa kadetek, které
se konalo 8. 4. 2019 v Polské Toruni, kam odjela reprezentovat šerm šavlí v kategorii
kadetek za Šermířský klub Houšťka. Tam se Míše bohužel moc nedařilo, obsadila až
76. místo, ale i to je velký úspěch ve srovnání s počtem startujících z celého světa.
Byla to pro ni první velká soutěž, tak příště to určitě bude o nějaký ten stupínek výš.
Další větší soutěží byl Evropský pohár (ECC) v Koníně, u našich polských sousedů,
kde se Míša umístila na 32. místě.
Ale ještě lépe si vedla v Německu v Künzelsau, kde se umístila na krásném 2. místě
v kategorii seniorky.
V celkovém hodnocení českého poháru v kategorii juniorek si pro letošek stojí na 2.
místě.
Závěr letošní sezóny famózně ukončilo Mistrovství ČR v Brně. V kategorii kadetky
Míša získala bronzovou medaili, v kategorii seniorky opět bronz a finiš dvoudenního
klání završila zlatou medailí v kategorii družstev kadetek a taktéž tomu bylo i u
kategorie družstev seniorek. Takže si z Brna odvezla 2 bronzové a 2 zlaté medaile.
Blahopřejeme!
Víme, že tohle všechno není zadarmo, že to obnáší spoustu času, sil, pravidelného
tréninku a odhodlání, které jí opravdu nechybí. Přejeme proto Míše mnoho dalších
úspěchů v šermu šavlí.
Jan Procházka
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Úspěchy v dogdancingu
Nela Bezvodová se svou fenkou border kolie Ashley se dva roky věnují Dogdancingu.
Dogdancing je psí sport, který pochází z Anglie, kde vznikl z klasické poslušnosti.
Spočívá v tom, že pes pod vedením psovoda provede sérii cviků v rytmu hudby. V
dogdancingu se skládají zkoušky, které jsou 1., 2. a 3. stupně a jsou rozděleny do čtyř
divizí, každá zkouška má povinné prvky a určený čas, do kterého se musí tým vejít.
Zkoušky jsou známkované jako ve škole, za složenou zkoušku získává tým kokardu
různé barvy, podle druhu zkoušky.
Nele bylo v květnu 13 let a Ashley jsou 3 roky. V dogdancingu mají splněny všechny
zkoušky 1. stupně na výborně a tím získaly titul Master of Dogdancing 1. stupně. Nyní
se připravují na zkoušky 2. stupně, na Mistrovství republiky juniorů a na Mistrovství
republiky border kolií.
Zúčastnily se také jedenácti závodů. Z toho byly ve své kategorii čtyřikrát na prvním
místě, dvakrát na druhém a třikrát na třetím. Na rozdíl od zkoušek má v závodech
psovod volnou ruku při vytváření choreografie. Velmi ceněná je originalita cviků psa i
celé choreografie a zajímavý kostým.
Nejúspěšnější závod, O Velikonočního zajíčka, se konal 13. dubna 2019, povinné téma
závodu byly Velikonoce nebo jaro. Musíme zmínit, že už je Nela s Ashley zařazována
do kategorie s dospělými, a i přesto se jim podařilo tento závod vyhrát. Nela vyhrála i
cenu za nejlepší kostým :-)
Jan Procházka

2.výtisk/červenec 2019

-Strana 9-

Brázdimské noviny

TJ Svornost Brázdim

3.třída – oddělení A
Po nepovedeném podzimu, kdy jsme se pohybovali ve spodní polovině naší tabulky,
jsme skončili na 8.místě s 24 body. Což bylo i předsevzetí našeho týmu po první
polovině sezóny, za což všem hráčům velice děkuji. Chtěl bych hlavně poděkovat za
skvělou spolupráci s Obcí a všemi ostatními sponzory klubu a fanouškům, co nás
podporují. Doufám, že se Vám u našeho hřiště líbí a budeme se na Vás těšit
v nadcházející sezóně.

Tabulka – muži
Rk.

Družstvo

Záp. + 0

-

Skóre

Body

1

AFK Nehvizdy

22

18

3

1

102:26

57

2

TJ SK Bášť

22

17

0

5

69:31

51

3

TJ Sokol Mochov

22

13

4

5

48:36

43

4

TJ Jiskra Kojetice u Prahy

22

11

4

7

59:37

37

5

T.J. Sokol Měšice

22

9

8

5

53:44

35

6

TJ Sokol Větrušice

22

8

7

7

42:43

31

7

SK Zeleneč "B"

22

8

2

12

62:63

26

8

TJ Svornost Brázdim

22

7

3

12

48:72

24

9

Sparta Mratín

22

6

4

12

46:61

22

10

TJ SOKOL PŘEDBOJ

22

5

5

12

36:59

20

11

TJ Sokol Veltěž

22

4

3

15

45:81

15

12

TJ Sokol Sluhy

22

2

5

15

26:83

11
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Tabulka – mladší žáci
Rk.

Družstvo

Záp. + 0

-

Skóre Body

1

SK Viktoria Sibřina

26

24

2

0

133:25

74

2

FK Dobřejovice

26

22

2

2

185:34

68

3

TJ SOKOL ČESTLICE

26

19

2

5

150:54

59

4

TJ SK Bášť

26

15

3

8

154:78

48

5

T.J. Sokol Měšice

26

13

3

10

126:57

42

6

SK Viktorie Jirny

26

13

3

10

92:55

42

7

SK Úvaly

26

13

2

11

142:62

41

8

SK VYŽLOVKA B

26

10

7

9

95:86

37

9

TJ Sokol Struhařov

26

10

5

11

84:67

35

10

TJ Sokol Klecany.

26

9

5

12

76:71

32

11

SK Kostelec u Křížků

26

6

2

18

93:160

20

12

1. FC Líbeznice

26

6

0

20

68:104

18

13

TJ Klíčany

26

3

1

22

50:248

10

14

TJ Svornost Brázdim

26

0

1

25

12:359

1

Tabulka – mladší přípravka
Rk.

Družstvo

Záp. + 0

-

Skóre Body

1

Radonice

30

24

2

4

109:52

74

2

Šestajovice

30

15

2

13

106:94

47

3

Brázdim

30

14

1

15

84:73

43

4

Čelákovice

30

12

2

16

89:98

38

5

Klecany

30

9

2

19

78:107

29

6

Hovorčovice

30

9

1

20

60:102

28

Velké poděkování patří všem rodičům, kteří mi pomáhají jak s odvozem na zápasy,
tak při trénování. Takže doufám, že se v příští sezóně opět potkáme.
Děkuji David Šalda
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CVIČENÍ PRO KAŽDÉHO
formování postavy
lepší fyzička

zpevnění středu těla
rehabilitační protahování
a přímo v naší ZŠ

to vše si můžete zase vyzkoušet na našich cvičebních hodinách pod vedením
kvalifikovaných cvičitelek Markéty Tykvové a Hanky Svobodové.
Kruhový trénink s Markétou

v pondělí od 18:00
ve středu od 19:30

Body styling, step aerobik / velké míče s Hankou

v pondělí od 19:30

Mezi nás může přijít kdokoliv: ženy, dívky, muži i chlapci, bez rozdílu věku a pohlaví.
Cena jedné hodiny je 45,- Kč.
Permanentka na 10 vstupů stojí 400,- Kč.
První hodina pro úplně nové zájemce je zcela ZDARMA!
Od 16. září začneme nové kurzy, tak neváhejte a přihlaste se včas! Neboť do rozjetého
vlaku se špatně nastupuje. ☺
Markéta : 602 487 980
Hanka : 723 911 637

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