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ZE ŽIVOTA V OBCI
Vážení spoluobčané,
Vánoce a konec roku 2008 jsme šťastně přečkali, a tak se plni elánu opět vrháme do dalšího
roku. Dovolte, abychom vám popřáli v roce 2009 hodně zdraví a úspěchů a ať co nejlépe
přečkáme předvídanou hospodářskou krizi.

Upozornění občanům
V poslední době se stává, že v ranních hodinách projíždí Brandýsem a jeho okolím
neosvětlené auto. V nestřežené chvíli spolujezdec otevře dveře a strhne osamělé chodkyni
z ramen kabelku. Auto pak ujede. Bylo již zaznamenáno více případů v Brandýse,
v Čelákovicích, na Mělníku a v přilehlých obcích. Bohužel i v naší obci se již tento druh
kriminality vyskytl.
Obecní zastupitelstvo proto vyzývá své spoluobčany, hlavně spoluobčanky, aby zvýšily svou
opatrnost.

Informace občanům:
Letošní rok bude dokončena výstavba vodovodu v naší obci. K blíţícímu se konci této
akce je třeba také od nás občanů dokončit „papírově“ své vodovodní přípojky a zaplatit
přípojné 10.000,- Kč. Jelikoţ tato částka se bude muset zaplatit do konce května 2009,
apelujeme na všechny spoluobčany, aby si případně jiţ teď dávali kaţdý měsíc stranou své
peníze.
Jak to bude vše probíhat, vám objasní starosta, pan Krotký Pavel.
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Slovo starosty:
Váţení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás nyní seznámil se stavem výstavby společného
vodovodu a dalšími kroky, které nyní budou následovat.
Výstavba vodovodu je v naší obci zhruba ukončena, chybí pouze cca 50 m
v části obce Veliký Brázdim a ty budou dokončeny, jakmile povolí mrazy.
Kolaudace hlavního řadu a veřejných částí vodovodních přípojek proběhne
v srpnu letošního roku. Občané, kteří budou mít zájem se napojit na hlavní řad a
udělají si domovní část vodovodní přípojky na vlastní náklady, si musí zaţádat o
územní souhlas k této stavbě. Na základě tohoto souhlasu a sloţení částky
10.000,- Kč Obecní úřad nechá na jednotlivé domovní přípojky namontovat
vodoměr a hlavní uzávěr.
K vydání územního souhlasu od stavebního úřadu v Brandýse nad LabemStaré Boleslavi je třeba mít projekt vodovodní přípojky, souhlas obce, snímek
z Katastru nemovitostí a souhlas sdruţení obcí k napojení na hlavní vodovodní
řad. Pro občany naší obce, kteří budou mít zájem, jsme zajistili projektanta,
který vám vypracuje projekt na jednotlivé vodovodní přípojky za dohodnutou
cenu 800,- Kč. Kdo z vás bude chtít této sluţby vyuţít, hlaste se na Obecním
úřadě, kde sloţíte výše uvedenou částku a veškeré jednání se stavebním úřadem
za vás zařídí obec. Ostatní občané, kteří si projekt a snímek z Katastru
nemovitostí obstarají sami, přijdou s projektem na Obecní úřad pro souhlas se
stavbou a podají si ţádost na stavebním úřadě v Brandýse nad Labem-Staré
Boleslavi.
Krotký Pavel
Starosta
___________________________________________________________________________.

Ve dnech 17. a 18.10. 2008 se ve volebním okrsku Brázdim konaly volby do
Zastupitelstva Středočeského kraje.
Výsledky voleb:
- počet osob zapsaných do výpisu seznamu voličů
- počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky – 35,2%
- počet odevzdaných úředních obálek
- počet platných hlasů ve volebním okrsku Brázdim – 34,4%
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526
185
185
181

Hlasy pro jednotlivé strany:
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Nezávislí starostové pro kraj
Strana zelených
Volte pravý Blok
Koalice pro Středočeský kraj
Středočeši
SDŢ – Strana důstojného ţivota
Dělnická strana – za zrušení poplatků ve zdravotnictví

66
44
26
15
12
5
4
4
3
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Z obecního zastupitelstva
Dne 18. 12. 2008 zasedalo obecní zastupitelstvo.
→ obecní zastupitelstvo odsouhlasilo hospodaření ZŠ za rok 2007. Finanční a školní komise
předloţila Zápis z jednání a ţádost o opravu střechy a podlahy v ZŠ Brázdim.
→ obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se zdraţením poplatků za TEKO na 500,- Kč za
osobu. Firma AVE zdraţila poplatky o 60,- Kč za osobu, coţ vychází na 540,- Kč za
osobu. Ze zákona je maximum pro občany 500,- Kč, a tak 40,- Kč na kaţdou osobu
bude doplácet Obecní úřad
→ obecní zastupitelstvo odsouhlasilo ţádost TJ Svornost Brázdim o dotaci na svou činnost
pro rok 2009 v částce 40.000,- Kč
→ obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se ţádostí Oblastního muzea Praha-východ,
Brandýs nad Labem o příspěvek na znovu vydání Pubalovy kroniky. Všechny čtyři
obce, které patří pod farnost Sluhy byly osloveny, zda by měly zájem o nové vydání
Kroniky sluţské. Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo vydání a později odkoupení této
knihy. O jejím vydání vás budeme včas informovat a poté bude i moţné si tuto publikaci
zakoupit na Obecním úřadě.
→ byla stanovena inventarizační komise, která provede kontrolu obecního majetku ke
konci roku 2008, ve sloţení: pí. Jeţková, p.Verner, p.Schütz a p.Neckář
→ obecní zastupitelstvo odsouhlasilo ţádost pí.Wernerové, dát do podmínek k vybudování
stoţáru O2, aby při jeho stavbě firma zpevnila a opravila cestu, po které bude jezdit. Jde
o cestu vedoucí újezdem od Hostince U Wernerů na Kuchyňku.
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
1. pololetí na ZŠ Brázdim
1.září 2008 byl na Základní škole Brázdim zahájen nový školní rok 2008/2009. Do 1. ročníku
nastoupilo 7 ţáků – 5 dívek a 2 chlapci. Ve spojení se 3. ročníkem je vyučuje ředitelka školy,
pí. J. Melišová. Spojený 2., 4. a 5. ročník vyučuje učitelka, pí. M. Kovaříková. Anglický jazyk
a tělesnou výchovu vyučuje pí. S. Krásná, která je téţ vychovatelkou školní druţiny.
2. září byl zahájen plavecký výcvik v bazénu v Neratovicích. Deseti dvacetihodinových lekcí
se zúčastnilo 18 ţáků.
V prvním pololetí se uskutečnila 2 divadelní představení v tělocvičně školy za účasti dětí
z Mateřské školy.
V říjnu proběhla veřejná hodina pro rodiče prvňáčků, kteří se všichni přišli podívat jak si děti
ve škole zvykly. V pondělí 19. ledna 2009 proběhne další veřejná hodina, která bude
především pro rodiče budoucích prvňáčků. Rodiče se přesvědčí, co všechno uţ letošní
prvňáčci umí, jak čtou, píší a počítají. V říjnu navštívili ţáci statek v Poleradech, aby poznali
jaká zvířata ţijí na venkově. 1. a 2. ročník šel pěšky a 3. a 5. ročník jel na kolech.
19. listopadu jsme navštívili v rámci prvouky a vlastivědy Starou Boleslav a Brandýs nad
Labem. Seznámili jsme se s jejich historickými památkami.
5. prosince přišel do 1. třídy čert s Mikulášem a andělem a předal dětem sladkosti. Po celý
prosinec jsme vyráběli dárky a přání k Vánocům a nacvičovali vánoční besídku. Ta proběhla
úspěšně 18. prosince.
Na škole letos pracují 4 zájmové krouţky - šikovné ruce, anglický jazyk, počítače a
dramaticko-taneční. Všechny krouţky jsou hojně dětmi navštěvovány a budou pokračovat i ve
2. pololetí.
Zápis do 1. ročníku školního roku 2009/2010 proběhne 29. ledna.
Vysvědčení za 1. pololetí bude vydáno dětem 29. ledna.
Mgr. Jitka Melišová
ředitelka školy

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme občanům, kteří se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 doţili významného ţivotního
jubilea:
Marie Korbelová

86 let

Stanislava Peštová

81 let

František Hála

70 let

Libuše Borovská

81 let

Jaroslav Vácha

65 let

Josef Kašpárek

83 let

Zdeněk Procházka

65 let

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví do dalších let.
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Narozená miminka

Erika Ranglová

narozena 15. 12. 2008

K radostné události rodičům miminka blahopřejeme.

Úmrtí
Jiří Hruška

zemřel 3. 1. 2009 ve věku 65 let

Všem pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

KULTURNÍ AKCE

Dne 13. 12. 2008 se před Obecním úřadem rozsvítil vánoční strom. Potěšilo nás, ţe přišlo
oproti loňskému roku více našich spoluobčanů, a tak věříme, ţe se tato akce v předvánočním
shonu stane hezkou brázdimskou tradicí.

SDH Brázdim zve všechny své občany na Hasičský věneček,
který se koná dne 21.2. 2009 od 20.00 hod.
K tanci a poslechu hraje skupina Vlasta a Pavla.
Součástí zábavy je bohatá tombola. Vstupné 50,- Kč.
.

5

TJ Svornost Brázdim pořádá v Hostinci U Wernerů
dne 14.3. 2009 od 20.00 hod.
tradiční Sportovní karneval.
K maškarnímu reji nám zahraje Vlasta a Pavla.
Tombola bude jako každý rok velmi bohatá.
Masky jsou vítány a doufejme, že jich bude více jak v loňském roce.

SPORTOVNÍ RUBRIKA
.
A mužstvo po podzimu na 10. místěVpo

ÝSLEDK

TABULKA
1. Sokol Klecany

13 10 1 2

43:14

31

2. Slavoj V.Popovice

13 7

3 3

34:20

24

3. Sokol Mochov

13 7

2 4

22:19

23

4. Sokol Měšice

13 6

4 3

31:25

22

5. SK Kostelec n/ČL

13 6

3 4

21:19

21

6. FK Kunice"B"

13 6

3 4

22:21

21

7. SK Všestary

13 6

0 7

32:30

18

8. Sokol Mukařov

13 5

3 5

18:23

18

9. Slavia Radonice

13 5

2 6

29:27

17

13 5

0 8

21:27

15

11. Slavoj St.Boleslav"B" 13 4

2 7

20:27

14

12. SK Kamenice

13 3

3 7

21:31

12

13. Sokol Vyšehořovice

13 3

3 7

18:28

12

14. 1.FC Líbeznice

13 2

3 8

15:36
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10. Svornost Brázdim

6

20
B mužstvo po podzimu na 6. místě
DK

TABULKA
1. Sokol Předboj

13 11 0 2

42:18

33

2. SK Bášť

13 10 1 2

37:19

31

3. Sokol Vodochody

13 9

2 2

40:22

29

4. Sokol Klíčany

13 6

3 4

39:26

21

5. SK Řež

13 6

1 6

43:33

19

6. Svornost Brázdim"B" 13 6

1 6

30:29

19

7. Slavoj Toušeň

13 4

4 5

23:27

16

8. SK Záluží"B"

13 4

4 5

24:33

16

9. Sokol Bořanovice

13 5

0 8

25:38

15

10. FV Plast Mratín

13 4

2 7

38:31

14

11. Sokol Měšice"B"

13 4

2 7

21:25

14

12. Sokol Sluhy

13 3

3 7

14:30

12

13. Sokol Mochov"B "

13 2

4 7

22:36

10

14. 1.FC Líbeznice"B"

13 2

3 8

11:42
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Z OBECNÍ KRONIKY
Každý z nás má vzpomínky, které má rád a hýčká si je a pak ty druhé, které by raději ze své
mysli vytěsnil. Stejné je to i s historií. Některé epochy si připomínáme častěji a s hrdostí, o
některých obdobích se příliš nemluví a ne vždy máme na stejnou dobu stejný názor. Prosím
Vás proto až se v dnešním vydání Brázdimských novin začtete do popisu událostí z
padesátých let minulého století v naší obci, tak jak byly v Brázdimské kronice zaznamenány
panem Přesličkou, pokud se nebudou shodovat s Vašimi vzpomínkami nebo názory myslete na
to, že to je pohled jednoho člověka - kronikáře který tyto události popisoval v roce 1986.
„ Prvním lednem roku 1950 vstoupil v platnost zákon o manţelství a rodině. Současně byli
jmenováni oddávající Václav Krotký a matrikář Silvestr Jeţek a Kamil Přeslička. První svatba
se uskutečnila koncem ledna. Podle nového zákona byli oddáni Zdeňka Matějková a František
Hatka.
Počátky kolektivizace v Brázdimě. Naše obec byla převáţně zemědělská s celkovou
výměrou zemědělské půdy 536,30ha. Tato půda byla rozdrobena do 70ti zem.závodů od ,30
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ha aţ do 132 ha. V Brázdimě v lednu 1950 byl po mnoha schůzích MNV a KSČ vytvořen
přípravný výbor JZD. Do čela JZD za předsedu byl zvolen Václav Princ malorolník člen
KSČ, Procházková Aneţka členka KSČ malorolník, Šindlauer Josef člen KSČ malorolník,
Ochotný Bohumil člen KSČ malorolník, Vernerová Anna členka KSČ malorolník, Thoma
Otakar bezpartajní střední rolník a několik bezzemků. V dubnu 1950 podle zákona 55 byla
začleněna dvě úpadková hospodářství č.p.1 a č.p.8 s celkovou výměrou orné půdy 55 ha a
dána do obhospodařování přípravnému výboru JZD. Tím byl dán základ ke společnému
hospodaření. Tento rok byly společné celoobecní ţně mimo státní statek, ten si prováděl ţně
sám. Po společných ţních se začalo s vytyčováním honů. Mezitím byli získáváni další
zemědělci pro společné hospodaření. Také se jednalo o převzetí půdy od státního statku.
Rozhodnutím zemědělského odboru v Brandýse n.L. státní statek zanikl k 1.10.1950. JZD
převzalo 132 ha půdy ovšem bez ţivého a mrtvého inventáře a pracovních sil. Zbylo jen
několik místních ţen. V srpnu se razilo heslo: Společné ţně, společné doţínky. Tehdy hrály
dvě hudby hradní stráţe a okresní dechovka LOKAJ. Celý den byl vyplněn zábavným
programem, vojáci předváděli různé drezůry koní, coţ se velice líbilo. Tančilo se v obou
hostincích a na parketě v přírodě. Při této příleţitosti bylo zkusmo provedeno první rozorání
mezí, 6ti parcel od cihelny na Májový kříţek. Mnoha lidem se sevřela srdce a kladli si otázku
co bude dál, letitá jablka svárů-meze padly a tím po několika létech ty poslední. Rozorání
mezí nebyla tak jednoduchá záleţitost, uvedeme několik případů, kdy rolník Václav Mazel si
lehl před traktor, aby zabránil u svého pole rozorání mezí. Rolník Václav Janda vyhroţoval
bičem a vidlemi. I přes tyto potíţe se v kolektivizaci pokračovalo dále. Nadešel den
1.10.1950. Státní statky uvolnily objekt č.p. 17 a druţstevníci do chlévů a stájí svedli dobytek,
který byl prvním ţivým inventářem. Nebojím se říci po létech, jak to vypadalo v některých
menších hospodářstvích po svodu dobytka, úplně jako po pohřbu. Protoţe pro chalupníka je
nepředstavitelné, jeho děda, táta i on sám lpěl na koních a kravkách, teď je neměl, tomu
nevěřil i kdyţ s nimi jezdil, ţe to dostane zaplaceno, to teprve ne. Protoţe vesnice je navzájem
spřízněna a ti co stáli mimo druţstvo zasévali mezi dnes jiţ druţstevníky ty nejhorší pomluvy.
Uvedu některé: Kdyby tvůj táta vstal z hrobu, ten by zalomil rukama, z dětí jsi udělal úplné
otroky, všechny dluhy, které napáchají tito umělci ti padnou na chalupu. A přece nepadly.
1.10.1950 bylo právně uznáno JZD Brázdim druţstvem III.typu se společným
hospodařením. Druţstevníci měli záhumenky 0,50 ha jednu záhumenkovou krávu, drobné
hospodářské zvířectvo, prase, slepice a husy.
První rodina druţstevníků čítala 19 zemědělských závodů a 3/55 s celkovou výměrou asi
470 ha . Druţstevní inventář. Traktory Zetor 25, Svoboda 22, Svoboda 12. Deset párů koní
dosti přestárlých, 120 krav a jalovic. Druţstevníci byli seznámeni s pracovními normami,
pracovní jednotka byla stanovena ve výši 122 Kč. Začalo se s osíváním a přípravou pozemků
pro příští úrodu. Mezi tím byla vybudována pobočka STS Stará Boleslav v č.p. 1. Ta měla
posílit vliv na vesnici, ovšem to byl pravý opak,. Zde jako traktoristé pracovali bývalí sedláci,
ti místo aby pomáhali spíše práci brzdili. Nástup do jarních prací byl dobrý, ale potom řepa se
zasela všechna najednou. Pole byla nestejnoúrodná, některá po bývalých majitelích dosti
vyţitá a zaplevelená, zkrátka jak se říká lidově jedna louka. Na pomoc přišli dělníci
z Agrostroje Brandýs n.L., který měl nad druţstvem patronát a pomohli brigádami při
kultivaci okopanin. Jarní práce se udělaly s vypětím všech sil.
Ţně: Sekalo se s druţstevními traktory a samovazy a také pomáhal STS. Ţně se protáhly
takřka do konce září. Panáky s obilím byly vzrostlé. Pak se teprve šlo do brambor a řepy.
Uvedu jednu nemilou věc při sekání řepky. Brigadýr STS poslal na pole dva samovazy, jeden
pravostranný a druhý levostranný. Ty jak se začaly míjet na poli, tak taky začaly jezdit přes
snopy. Vítech dělali rolníci, kteří tuto katastrofu viděli u tak choulostivé plodiny jako je
řepka? Začali křičet: To jsou průkopníci nových metod hospodaření na vesnici. Byly to někdy
chvíle, ţe by člověku praskla ţluč a řekl si. Proč jsme raději nenechali státní statek. Ráno se
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druţstevníci vyspali a myšlenka byla jiná. Brambory a cukrovka se sklízely aţ do mrazů.
Celkové výnosy byly proti dnešním úplně směšné. Obilí 22 q po hektaru, brambory 140q po
hektaru a řepa asi 220q. Druţstevníci pěstovali také řepku, hrách, mák, špenát, cibuli, jahody
a rybíz. Ze zvířat chovali hovězí dobytek, prasata a slepice. Celoroční bilance byla moc špatná
i kdyţ si druţstevníci nechali vyplácet pouze 50% pracovní jednotky, stejně nic nedobírali.
Přestoţe byly výsledky hospodaření slabé, členská základna se udrţela pohromadě a nikdo ze
druţstva nevystoupil, to bylo hlavní. Udrţet celek pohromadě a přesvědčit, ţe se všechno
zlepší. Zkušenosti nebyly ţádné, ale chuť do dalšího kolektivního hospodaření byla veliká.
Myslím, ţe po 36 letech, kdybychom někomu chtěli vytýčit pár těch políček lidově řečeno
nudlí zpátky, ţe by se bránil a nechtěl nikdo hospodařit jiţ samostatně. Pozapomněl jsem ještě
na několik funkcionářů a to revizní komisi: Přeslička Kamil, Klečanský Václav, Jandovská
Emílie, účetní Borovský František ml., pokladní Veselá Boţena. Musím seznámit čtenáře, kdo
stál za 36 let v čele JZD jako předseda: Princ Václav, Šindlauer Josef, Hromádko Václav,
Šindlauerová Milena, Fürstová Blaţena a Suchý Pavel.“ - Tolik doslovný opis jedné části
Brázdimské kroniky.
Z rodinné kroniky občana z Velkého Brázdima se navíc dozvídáme, že rok 1954 : „byl
velmi slabým s veškerou sklizní obilí, ostatní roky průměrné, v zimě celkem sněhu velmi
málo“ a rok 1959: „byl rok celkem dobrý, v letních měsících sucho, tak tím utrpěla sklizeň
řepy a dala poloviční sklizeň 140 – 180 q na 1 ha“.
V příštím čísle se společně podíváme
do „květinových“let minulého století.

Ilona Strnadová

A na závěr nabízíme něco sladkého pro naše hospodyňky :
Tvarohový koláč
450 g polohrubé mouky, 30 dkg Hery, 3 lţíce cukru, 3 ţloutky, 1 prášek do pečiva, 3 lţíce
mléka, 2 lţíce rumu - z těsta udělat 2 placky. Mezi ně tvarohová náplň: 500 g tvarohu, 5 lţic
cukru, 2 ţloutky, 1 vanilkový puding, 50 g Hery a z 5 bílků sníh – vše rozmixovat.
Dáme péci do středně vyhřáté trouby, a pak uţ jenom pocukrujeme a jíme.
Dobrou chuť.
Brázdimské noviny vydává Obecní úřad Brázdim. Počet 200 výtisků – zdarma. Uzávěrka příštího čísla je
27 3. 2009.
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