BRÁZDIMSKÉ
noviny
prosinec 2019

Zastupitelstvo obce Brázdim
přeje všem občanům příjemné
prožití vánočních svátků
a mnoho štěstí a zdraví
v roce 2020

ZE ŽIVOTA V OBCI
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 Edy Wilda s částí
skupiny Wild Band.
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.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Sobotní odpoledne, 2. listopadu, se konalo vítání občánků, které se odehrávalo jako
již tradičně v zasedací místnosti obecního úřadu. Letošní účast byla velmi hojná,
vítalo se totiž celkem 8 nových občánků.
Kromě rodičů se dostavil i značný počet doprovázejících, ať už sourozenců, babiček,
dědečků a ostatních členů rodin. Vítání občánků probíhalo tradičně, kdy po úvodním
slovu a proslovu k rodičům následoval přednes básniček dětí z místní mateřské školy.
Rodičům byly předány dárky pro miminka (bryndáček s nápisem „Občánek
Brázdima“ a malá plyšová hračka), pamětní list a kytička. Rodiče a doprovod se
zapsali do pamětní knihy a pak už následovalo společné focení všech nových
brázdimských občánků.
Rodičům i novopečeným občánkům přejeme ještě jednou mnoho krásných
společných chvil, pevné zdraví a třeba někdy příště na viděnou ☺

PROGRAM AKCÍ NA ROK 2020
V příštím roce se bude v naší obci konat několik společenských a sportovních
událostí. Přijďte se potkat s místními, pobavit se a zasportovat si. Podpořte kulturní a
společenský život v obci.
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Přehled kulturních a společenských akcí v roce 2020:
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Srpen
Září
Prosinec

Hasičský věneček (8. 2. 2020)
Dětský karneval
Ukliďme Brázdim, Pálení čarodějnic (30. 4. 2020)
Staročeské máje (16. 5. 2020)
Nohejbalový turnaj
Diskotéka pod širým nebem
Soutěž v požárním sportu (19. 9. 2020) a Posvícenská
zábava (26. 9. 2020)
Rozsvěcení vánočního stromu (5. 12. 2020)
Vánoční (25. 12. 2020) a silvestrovské utkání (31. 12. 2020)

Konkrétní datumy budou upřesněny organizátory. Konání akcí je bez záruky.

VZPOMÍNKA
Blíží se Vánoce, a to si vždycky více vzpomínáme na naše blízké a přátele, kteří už
nejsou mezi námi. Byla jsem požádána, abych napsala pár řádek jako poděkování za
práci, kterou pro obec vykonal její starosta pan Pavel Krotký, který nás tak náhle
navždy opustil dne 10. 10. 2019.
Jak ale v několika řádcích vzpomenout na někoho, kdo stál v čele naší obce celé
čtvrtstoletí, a to od 28. dubna 1994 až do své předčasné smrti. A je nutno říci, že to
pro naši obec byla doba plná změn. Čistička, kanalizace, vodovod, plynovod, nová
elektřina, nebývalá dopravní obslužnost, zajištění provozu školy – to jsou všechno
věci, na které jsme si už zvykly, a bereme je jako samozřejmost. Jistě, není to zásluha
jen jednoho člověka, a ostatním zastupitelům obce nechci ubírat nic z jejich zásluh,
ale stát v čele obce tak dlouhou dobu, to je skutečně úctyhodné.
Jako představitel obce se jistě nemohl zavděčit všem. A on o to ani neusiloval. Uměl
být tvrdohlavý a neústupný a jít za tím, o čem byl přesvědčený, že je správné. Možná
právě proto byl tak dobrý starosta. Byl velmi hrdý na to, že se podařilo naši obec
uchránit od nekontrolované stavby satelitního sídliště, i na to, že nám to lidé nejen
z okolních vesnic závidí. Byl hrdý na to, že se u nás podařilo v době, kdy byl
nedostatek dětí uhájit školu, a právem mohl být hrdý i na spoustu dalších úspěchů,
které třeba nejsou vidět na první pohled.
Ze své práce měl radost, obec pro něj byla bez nadsázky druhou rodinou, a o toto
místo se dělila s hasiči a sportovci.
Na prvním místě, ale vždycky byla jeho skutečná rodina. Ta nejbližší – manželka a
děti, i ta širší, se kterou se rád a často scházel. Byl šťastný, když se narodila jeho
vnoučata, byl milujícím dědečkem, který je pro každou rošťárnu.
Osobně si velmi vážím lidí, kteří si stojí za svým a na které je spolehnutí. Pavel si
nikdy na nic nehrál - choval se stejně přirozeně v brázdimské hospodě, v divadle, na
křtu knihy, nebo na koncertě v Rudolfinu. Dokázal si ze sebe udělat legraci a nikdy
žádnou nezkazil. I když ne vždycky jsem s ním souhlasila, vždycky jsem věděla, že
kdybych potřebovala a nemohla mi pomoci moje rodina, byl by to on, o kom bych
bezpečně věděla, že se na něj mohu obrátit. Na Štědrý den byla jeho textovka
s přáníčkem vždycky mezi prvními. Letos bude chybět…
Ilona Strnadová
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Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
OBCE BRÁZDIM ZE DNE 7.11.2019
Přítomno 9 zastupitelů
Byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání – splněno a byli zvoleni
navrhovatelé usnesení a ověřovatelé zápisu: Veronika Machovcová, Josef Krotký
Zapisovatelkou: Věra Moudrá
Starosta seznámil zastupitele s programem jednání – odsouhlaseno 7 hlasy
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Určení zapisovatele, ověřovatelů
4. Náhrada mandátu p. Pavla Krotkého – nástup náhradníka p. Kuchař (převzetí
osvědčení a složení slibu)
5. Rezignace na mandát člena zastupitelstva – p. Dušek
6. Nástup náhradníka – p. Schütz. (převzetí osvědčení a složení slibu)
7. Volba starosty
8. Volba místostarosty
9. Volba nového kontrolního a školského výboru
10. Volba redakční rady
11. Různé
12. Diskuse
13. Usnesení a závěr
Zastupitelstvo na svém zasedání:
Odsouhlasilo: 9 hlasy
- Mzda pro neuvolněného starostu obce ve výši Kč 29.501,- a mzda ve výši Kč
13.275,- pro neuvolněného místostarostu obce. Mzda bude vyplácena od 1.11.2019
- Složení kontrolní komise: předseda Tomáš Kuchař, členové Eva Bícová a Ivan
Schütz
- Složení školské komise: předsedkyně Veronika Machovcová, členové Tomáš
Kuchař, Jiří Neckář
- Složení redakční rady: Josef Krotký, Veronika Machovcová, Jiří Neckář, Tomáš
Kuchař
- Nové podpisové vzory v Komerční bance: Milan Kašpárek, Jan Procházka, ing.
Veronika Machovcová
- Nové podpisové vzory v ČNB: Milan Kašpárek, Jan Procházka, ing. Veronika
Machovcová
- Zrušení pevné telefonní linky u bývalého starosty obce pana Krotkého
- Zřízení telefonního čísla u společnosti O2, a.s. pro p. Kašpárka
- Povolení zřízení závory na cestu p.č. 998, která umožní volný přístup cyklistům a
maminkám s kočárky
- Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene k vybudování kNN ke
stavbě přípojky k pozemku p. Barbory Zurynkové – starosta pověřen
podpisem
- Dodatek č. 1 na odběr rostlinného oleje – starosta pověřen podpisem
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Odsouhlaseno 8 hlasy 1 se zdržel
- Neuvolněným starostou obce p. Milan Kašpárek
Odsouhlaseno 6 hlasy , 2 hlasy proti a 1 se zdržel hlasování
- Neuvolněným místostarostou obce p. Jan Procházka
Neodsouhlaseno 6 hlasy 3 hlasy pro
- Místostarostkou ing. Veronika Machovcová
Vzalo na vědomí:
- Odstoupení z funkce člena zastupitelstva p. Dušek
- Nastoupení na uvolněné mandáty p. Tomáš Kuchař a p. Ivan Schütz
- Informaci o vydání nové obecně závazné vyhlášky o odpadech

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
OBCE BRÁZDIM ZE DNE 12.12.2019
Přítomno 8 zastupitelů 1 zastupitel omluven
Byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání – splněno a byli zvoleni
navrhovatelé usnesení a ověřovatelé zápisu: ing. Knetlová, p. Procházka
Zapisovatelkou: Věra Moudrá
Starosta seznámil zastupitele s programem jednání – odsouhlaseno 8 hlasy
Program:
1) Rozpočet OÚ na rok 2020
2) Obecně závazná vyhláška č. 01/2020o místním poplatku ze psů
3) Obecně závazná vyhláška č. 02/2020 o místním poplatku za už. veř. pr.
4) Obecně závazná vyhláška č. 03/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
5) Různé
6) Diskuse
7) Usnesení a závěr
Zastupitelstvo na svém zasedání:
Odsouhlasilo: 8 hlasy
- Přebytkový rozpočet na rok 2020 na paragrafy a starosta pověřen
přesunem položek v paragrafech
- Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2020 o místním poplatku ze psů
- Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2020 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
- Obecně závaznou vyhlášku č. 03/2020 o místním poplatku ze provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
- Dodatek č. 3 s firmou AVE CZ,s.r.o. ke smlouvě o sběru, přepravě a
odstraňování odpadu č. S/5001241/02300122/10/2015 – starosta
pověřen podpisem
- Příkazní smlouvu č. 1109201901 s firmou TNT Consulting, s.r.o. na
zpracování žádosti o dotaci na polozapuštěné kontejnery – starosta
pověřen podpisem
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-

Podání žádosti o dotaci na rekultivaci rybníka ve Velikém Brázdimě se
spoluúčastí obce ve výši 31%
Podání žádosti na polozapuštěné kontejnery
Znovupodání žádosti o pořízení dopravního automobilu pro JSDH
Brázdim

Vzalo na vědomí:
- Zprávu z kontroly Krajské hygienické stanice, která provedla kontrolu v MŠ a
ZŠ Brázdim
- Potřebu rozšíření rozvojového plánu obce

ROZPOČET NA ROK 2020
Příjmy:
text

rozpočet

Daňové příjmy
Příjmy za TEKO
Dotace na činnost
Příjmy za popelnice
Příjmy z činnosti OÚ + úroky
Nájemné školní byt
celkem
Výdaje:
Dopravní obslužnost
Náklady na ČOV

8,540.000,450.000,143.500,450.000,258.500,36.000,9,878.000,2221
2321

Dotace ZŠ +MŠ
Dotace knihovny

3113
3314

SPOZ

3319

Dotace sportovci
Veřejné osvětlení

3419
3631

100.000,- poplatek obce za autobusy
580.000,- mzdové prostředky, materiál,
ochranné pomůcky, rozbory vody, technologický
dohled, opravy, vodné, el. eng.
390.000,- dotace na provoz ZŠ a MŠ
16.000,- poplatek na nové knihy a odměna
knihovnice
30.000,- gratulace občanům, dárky na vítání
občánků

50.000,- na činnost
380.000,- poplatek za el. eng. u VO a údržbu
světel

Odvoz popelnic a kontejnerů
Péče o zeleň
Příspěvek na peč. službu

3722
3745
4319

650.000,- poplatek za TKO, separovaný sběr,
odvoz kontejnerů odpadů ze zahrad,
velkoobjemný odpad, nebezpečný odpad
1,320.000,- mzdové prostředky, nákup
materiálu, náhradní díly, opravy sekaček, PHM,
pojištění, nákup pracovních pomůcek
30.000,- dovoz obědů Pečovatelskou službou

Dotace jednotky sboru dobrovolných
hasičů
5512
Náklady na zastupitelstvo
6112
Činnost OÚ
6171
(pro OÚ, ZŠ a MŠ Brázdim)

100.000,- PHM, školení, dovybavování

Poplatky bance
celkem

10.000,-

6310

jednotky, opravy

570.000,- schválená odměna zastupitelům
1,920.000,- mzdové prostředky, materiál, el.
eng., vodné, opravy, školení, služby pro chod
obce, telefon, PHM, poštovné

6,146.000,-
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
UPOZORNĚNÍ
Vážení spoluobčané, v případě zjištění poruchy či
nefunkčnosti veřejného osvětlení se prosím obracejte přímo
na bezplatnou telefonní linku ELTODO 800 101 109.
Každý sloup veřejného osvětlení má na sobě uvedené své
jednoznačné číslo (příklad viz obrázek), které stačí nahlásit
a ELTODO se již o vše postará.

INFORMACE OBČANŮM
V roce 2020 se stejně jako v letech minulých budou vybírat následující poplatky:
1. TEKO – poplatek za tekutý komunální odpad. Sazba činí 720 Kč/obyvatele na
rok a je možné ji uhradit během roku.
2. TKO – poplatek za tuhý komunální odpad (popelnice). Platí se 700 Kč za trvale
přihlášeného obyvatele či nemovitost, ve které není nikdo hlášen. Tento
poplatek je nutné uhradit do 28. 2. 2020. Možností je i poplatek rozdělit do
dvou splátek, a to se splatností do 28. 2. 2020 a 30. 9. 2020.
3. Poplatek za psa je pro následující rok 100 Kč.
Veškeré poplatky lze hradit jak v hotovosti na obecním úřadě nebo také převodem na
účet. Číslo účtu pro platby je 8523201/0100. V případě platby převodem je nutné si
na obecním úřadě vyzvednout zaplacenou známku na popelnici.

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.
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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 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
infekční a karcinogenní látky
omamné a hořlavé látky
jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy
silážní šťávy
látky působící změnu barvy vody
neutralizační kaly

ŠKOLNÍ OKÉNKO
PROJEKT MEZI NÁMI V NAŠÍ ZŠ
Naše škola se zapojila již před dvěma lety do projektu Mezi námi.
Krátce Vás seznámíme s tímto projektem.
V Mezi námi, o.p.s. podporujeme setkávání lidí všech generací. Přejeme si, aby si
rozuměli ti nejstarší s těmi nejmladšími. Aby společně objevovali, jak krásné a
obohacující jsou jejich světy, když se navzájem propojí.
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Obecně prospěšná společnost Mezi námi šíří myšlenku mezigeneračního setkávání.
Do našich projektů se má možnost zapojit zástupce jakékoliv generace, kterého naše
aktivity osloví a má chuť se přidat. Jsme připraveni jasně a rychle předat informace a
zapojit ho do projektů. Vážíme si každého, kdo se k nám připojí a komu není
propojování generací lhostejné.
NAŠE POSLÁNÍ:
Podporujeme pravidelné, plánované propojování generace seniorů, dětí a lidí v
produktivním věku, na základě jejich vnitřní motivace, v místní komunitě s cílem
objevování, poznávání, obohacování a vzájemné úcty.

NAŠE ŠKOLA ZAČALA SPOLUPRACOVAT SE SENIORY
Z BRÁZDIMSKÉHO STATKU
Zde nachází domov senioři, kteří jsou soběstační, vyhovuje jim samostatné bydlení ve
vlastním bytě, ale zároveň ocení využívání všech výhod komunitního bydlení. Nabízí
zde vlídný a zkušený personál, empatii a individuální přístup k naplnění všech
Vašich potřeb a přání. Obyvatelé domova žijí aktivní život. V areálu působí Spolek
seniorů, který zajišťuje nákupy, organizuje společné kulturní akce, výlety i aktivity
šité na míru.
Naše konkrétní spolupráce např. v letošním školním roce spočívá ve vzájemných
návštěvách a aktivitách.
Proběhlo společné pečení pizzy v domově, společné zpívání a ukázka country tanců
seniorů. Dále jsme společně v naší škole pekli štrůdl a nyní chystáme vánoční dílny,
kam senioři věnovali své výrobky do vánočního jarmarku a přijdou se podívat do
školy na vánoční vystoupení dětí MŠ i ZŠ.
Přejeme si, aby aktivní spolupráce probíhala i v roce 2020.
Přejeme všem pevné zdraví a vánoční a novoroční pohodu!
Mgr. Miroslav Čmelík,
ředitel ZŠ a MŠ Brázdim
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SPORTOVNÍ RUBRIKA
TJ SVORNOST BRÁZDIM

3.třída – skupina A – podzimní část
Do nové sezóny 2019/2020 vstupuje naše mužstvo Muži A do 3. třídy pod trenérem
Jaroslavem Strnadem. Naše mužstvo se po podzimní části díky 5 výhrám, 2 remízám
a 5 prohrám zatím umístilo na 5. místě tabulky.
Muži
1 Sparta Mratín
2 TJ Sokol Veltěž
3 TJ Klíčany B
4 Aero Odolena Voda
5 Svornost Brázdim
6 Jiskra Kojetice u Prahy
7 SK Zeleneč B
8 Slavoj Veleň
9 TJ SOKOL Škvorec B
10 Sokol Větrušice
11 SOKOL PŘEDBOJ
12 Sokol Mochov
13 Sokol Měšice

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
9
8
8
5
4
3
4
4
3
3
3
2

0
1
3
1
2
3
4
1
1
3
2
2
1

2
2
1
3
5
5
5
7
7
6
7
7
9

48:25
41:16
47:16
32:20
32:36
32:31
23:30
20:27
28:54
27:30
17:23
17:39
16:33

30
28
27
25
17
15
13
13
13
12
11
11
7

Starší přípravka U10
Do nové sezóny 2019/2020 vstupuje naše starší přípravka do šesti členného turnaje
pod trenéry Davidem Šaldou a Lubošem Šaldou. Cílem našeho mužstva bylo se
seznámit s herní činnosti turnaje, kdy kluci přechází z mladší přípravky do starší
přípravky. Z šesti turnajů jsme skončili na 2. místě při zisku 55 bodů a skóre 68:54.
Všem hráčům patří veliká pochvala za přístup jak k zápasům, tak k tréninkům. Veliká
pochvala patří i všem rodičům za pomoc a všem sponzorům.
1
2
3
4
5
6

FK Brandýs C
Svornost Brázdim
Veltěž
Bášť
Odolena Voda B
FK Brandýs B

30
30
30
30
30
30

24
17
16
12
8
2
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2
4
4
6
4
1

4
9
10
12
18
27

90:22
68:54
80:46
48:47
52:74
33:128

74
55
52
42
28
7
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Chtěl bych všem popřát krásné prožití Vánočních svátků a všechno nejlepší do
Nového roku.
David Šalda
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VÁNOČNÍ INSPIRACE
Těsto:
70 dkg hladké mouky
30 dkg moučkového cukru
20 dkg medu
1,5 lžičky jedné sody
1 lžička perníkového koření
4 vejce
citronová kůra

„MĚKKÉ PERNÍČKY“

Postup přípravy
Veškeré ingredience smícháme v kompaktní těsto, které vyválíme na vyšší vrstvu. Po
upečení ihned potíráme rozšlehaným žloutkem.

MEDOVNÍČKOVÉ KULIČKY
Těsto:
500g hladké mouky
2 vejce
2 lžičky jedlé sody
60g rozpuštěného másla
4 lžíce medu
200g moučkového cukru
Krém:
1 karamelové kondenzované mléka
1 máslo
Postup přípravy
Z těsta uděláte beztvaré placky a upečete na 180 stupňů asi 10 minut a necháte
zchladnout. Mezitím si uděláte krém z 1 másla (trochu změklého) a 1 karamelového
kondenzovaného mléka.
Zchladlé těsto rozdrtíte na jemné drobečky. Placky je snadnější nalámat a rozmixovat
v mixéru. Trochu drobečků si odložte stranou na obalení kuliček.
V míse si smícháme krém a drobky z placek a vypracujeme z nich hmotu, kterou
dáme na 2 hodiny odpočinout do lednice. To proto, aby se nám potom kuličky lépe
tvarovaly.
Po dvou hodinách vyndáme těsto z lednice a už jen vytvarujeme kuličky, které
obalujeme v drobečcích.
Pro lepší a zajímavější chuť si upečeme plát perníku, který následně nastrouháme a
kuličky pak obalujeme v nastrouhaném perníku.
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PLÁNOVANÉ AKCE
SETKÁNÍ SENIORŮ
Pro seniory, kteří mají chuť se sejít a popovídat.
Dne 11.1.2020 v 17 hod je rezervován sál v hospodě u Zoubka.
Hudba zajištěna.

VÁNOČNÍ A SILVESTROVSKÉ FOTBALOVÉ DERBY
Rádi bychom pozvali všechny aktivní i neaktivní fotbalisty na vánoční a silvestrovské
fotbalové derby, které se již tradičně v naší obci koná.
Přijďte vyběhat bramborový salát, udělat si „žížu před Silvestrem nebo jenom
fanouškovsky podpořit své sousedy, kamarády či parťáky z hospody :-)
Jak je tomu již zvykem, týmy se opět rozdělí na dva tábory … FC MLADÉ Pušky – TJ
STAŘÍ Lišáci
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INZERCE
NABÍDKA OSOBNÍCH TRÉNINKŮ BOXU PRO DOSPĚLÉ A
DĚTI OD 11 LET
Pro naše občany je možné trénink absolvovat se Zdeňkem Chládkem ve fitnessu v
Kostelci, nebo v létě u fotbalového hřiště. V případě zájmu ho neváhejte kontaktovat.

Brázdimské noviny vydává Obecní úřad Brázdim. Počet 220 výtisků. Zdarma.
Redakční rada: Jan Procházka, Josef Krotký, Veronika Machovcová, Jiří Neckář
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