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ZE ŽIVOTA V OBCI
Vážení spoluobčané,
léto již definitivně skončilo a s ním i čas dovolených a my vydáváme další číslo
Brázdimských novin roku 2008.

Informace občanům:
Stavba vodovodu probíhá v celé naší obci. Je jiţ zhotoveno 120 přípojek. Na firmu
Inţenýrské stavby Kralupy nad Vltavou, která akci provádí, je slyšet samá chvála. Pracují
rychle a ihned po skončení přípojky upraví terén do původního dokonce lepšího stavu.
V málokteré obci je toto vidět.
Někteří naši spoluobčané si opakovaně stěţují na příliš vysokou cenu, kterou musí kaţdý
hradit za zavedení vodovodní přípojky. Vodovodní přípojka k hranici pozemku stojí dle
výpočtu v průměru 18.000,- Kč. Sdruţení obcí odsouhlasilo, ţe budou lidem přispívat, a
rozhodlo se, ţe cena, kterou občané za vodovodní přípojku zaplatí, bude 10.000,- Kč. Tato
cena je jednotná pro všechny obce sdruţení – Polerady, Veleň, Sluhy a Brázdim.

Slovo starosty:
Váţení občané,
touto cestou bych Vás chtěl všechny informovat o stíţnosti majitele pozemku
p.č. 643/17 v obci Brázdim. Jedná se o pozemek za dvojdomky za cihelnou.
Majitelé těchto domků mají zřízeny východy na tento pozemek, bez souhlasu
majitele. Od těchto východů vedou vyšlapané cestičky do rokliny a je sem
naváţen všemoţný odpad a takto si občané těchto domků vytvořili černou
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skládku. Byli sice jiţ několikrát vyzváni majitelem pozemku k jejímu uklizení,
ale to se nestalo, ba naopak ji stále rozšiřují.
Bohuţel se stalo, ţe tato černá skládka se dne 18.9.2008 vznítila, zřejmě sem byl
vysypán horký popel a odpad tam jiţ navezený se vznítil. U tohoto poţáru
zasahovaly jednotky hasičů jak profesionální tak i dobrovolní jak místní tak
z okolních obcí. Tento poţár se podařilo zlikvidovat. Velitel hasičů rozhodl
druhý den dopoledne místo poţáru nechat zavést černou hlínou, aby nemohlo
dojít k dalšímu vznícení.
Vyzývám touto cestou majitele výše citovaných domků, aby si uzavřeli
přístupy na soukromý pozemek za jejich domy a zároveň, aby se dohodli, jak se
budou podílet na likvidaci černé skládky, kterou lety vytvořili.
Opravdu nechápu, proč se ještě v naší obci najdou občané, kteří tvoří
nepovolené černé skládky, kdyţ máme svoz popelnic a to kaţdý týden (výše
citovaní majitelé je mají všichni zaplaceny), jsou přistavovány kontejnery na
odpad ze zahrad a po obci jsou rozmístěny kontejnery na separovaný sběr.
Dvakrát do roka téţ obecní úřad pořádá sběr nebezpečného odpadu, který nyní
bude 25.10. 2008 od 8,00 hodin do 8.30 hodin u obecního úřadu. Přistavování
kontejnerů na odpad ze zahrad a vývoz kontejnerů na separovaný sběr nás
kaţdoročně stojí cca 150.000,- Kč, které jdou z rozpočtu obce, za nebezpečný
odpad nyní dva roky nemusíme nic platit, protoţe jsme prodlouţili smlouvu na
vývoz popelnic s AVE CZ, odpadové hospodářství, s.r.o. Benátky nad Jizerou,
proto Vás ţádáme, aby jste maximálně vyuţili tyto sběry nebezpečného odpadu.
Na závěr apeluji na všechny občany obce, ţe pokud si všimnou, ţe někdo
začíná utvářet černou skládku na území naší obce, aby na něj upozornil na
obecním úřadě, aby nedošlo znovu k vytvoření, nějaké černé skládky a dalšímu
nebezpečí poţáru, který by se nemusel obejít bez následků.
Krotký Pavel
.

Z obecního zastupitelstva
Dne 18. 9. 2008 zasedalo obecní zastupitelstvo.
→ obecní zastupitelstvo probíralo hospodaření ZŠ za rok 2007
→ obecní zastupitelstvo bylo seznámeno o průběhu stavby vodovodu. Vše jede podle
plánu.
→ obecní zastupitelstvo schválilo ţádost ČEZ týkající se stavby kabelového vedení a nové
trafostanice v Novém Brázdimě. Ta má být umístěna u „Staré kovárny“
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→ obecní zastupitelstvo schválilo výstavbu telefonního stoţáru Telefonica O2, a.s.
k posílení signálu. Stoţár bude stát pod Kuchyňkou na obecním pozemku.
→ obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se zamítnutím dotace pro TJ Svornost Brázdim
na víceúčelové hřiště.
→ obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s jednáním na stavebním úřadě v Brandýse nad
Labem ohledně ţádosti na zřízení dětského koutku v místním parku. Dětský koutek lze
vybudovat.
→ obecní zastupitelstvo odsouhlasilo prodej kousku obecního pozemku pí. Houštecké za
jejím domem ve Velikém Brázdimě
→ obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se stíţností pana Karla Beneše na nemístné chování
některých členů mysliveckého sdruţení Brázdim. Obecní zastupitelstvo rozhodlo, ţe
v případě opakování konfliktu se mysliveckému sdruţení zruší nájemní smlouva na uţívání
obecního majetku.
→ obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s potíţemi sehnat řemeslníky na opravu zvoničky
ve Velikém Brázdimě. Tímto apelujeme na spoluobčany, kteří by byli ochotni se tohoto úkolu
ujmout. Finance spojené s opravou bude hradit obec.

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Mateřská škola:
Školní rok 2008/2009 jsme zahájili s 25 zapsanými dětmi, tzn. s plně obsazenou kapacitou
MŠ.
Během prázdnin a začátkem září byly provedeny některé úpravy týkající se bezpečnosti:
1/ v celém přízemí jsme nechali odbornou firmou vyrobit a namontovat kryty na topení (cca
65.000,- Kč)
2/ na školní zahradě nám zaměstnanci OÚ Brázdim zhotovili dopadové plochy u průlezek.
Štěrk potřebný k zajištění této záleţitosti věnoval p. Petruţálek sponzorsky. Děkujeme.
Nové děti (samé holčičky) si pomalu zvykají na velký kolektiv a hledají si kamarády.
Samozřejmě se to občas neobejde bez slziček, ale to je docela normální. Vţdyť je to pro ně
velká změna a adaptační období trvá aţ 3 měsíce.
V současné době se všichni těšíme na Drakiádu, která má u nás jiţ letitou tradici a doufáme,
ţe nám počasí bude přát stejně jako loni.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme občanům, kteří se v třetím čtvrtletí roku 2008 doţili významného ţivotního
jubilea:
Markéta Přesličková

84 let

Helena Barvínková

65 let

Jiřina Kozáková

65 let

Marie Fňukalová

88 let

Antonín Zurynek

82 let

Alois Strnad

70 let

Zdeňka Kaucká

83 let

Zdeňka Hatková

83 let

Václav Salač

65 let

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

Narozená miminka

Natálie Neprašová

narozena 8. 7. 2008

Tobiáš Knetl

narozen 17. 7. 2008

Lucie Volfová

narozena 2.9. 2008

K radostné události rodičům miminek blahopřejeme.

V průběhu měsíce listopadu se bude konat na obecním úřadě slavnostní vítání občánků.
Rodiče všech miminek dostanou písemné pozvání
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V minulém čísle našich novin jsme zapomněli uveřejnit občany, kteří nás v druhém čtvrtletí
tohoto roku opustili. Za tuto chybu se velmi omlouváme a dodatečně ji napravujeme.

Úmrtí
Jaromír Hrabánek

zemřel 15. 5. 2008 ve věku 56 let

Verona Gombová

zemřela 2. 6. 2008 ve věku 84 let

Jarmila Balounová

zemřela 4. 6. 2008 ve věku 79 let

Josef Pazdera

zemřel 15. 7. 2008 ve věku 57 let

Jiřina Loţková

zemřela 23. 8. 2008 ve věku 81 let

Jiřina Hrušková

zemřela 24. 9. 2008 ve věku 86 let

Jiří Putík

Všem pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Obecní zastupitelstvo připravuje pro své spoluobčany
„Rozsvícení Vánočního stromu“
Přijďte si s námi v předvánočním čase zazpívat koledy, popovídat si a trochu se
pobavit.
A kdy ? 13.12. 2008 v 18,00 hod. před Obecním úřadem.

KULTURNÍ AKCE
120 let SDH Brázdim
Dne 27.9. 2008 ve 13,00 hod. se sešli občané z Brázdima i z okolních obcí před Hostincem
U Wernerů, aby společně s místními hasiči oslavili 120. výročí zaloţení SDH Brázdim.
Na pozvání přijeli zástupci SDH z obcí: Brandýs nad Labem, Dřevčice, Jenštejn, Veleň
Podolánka, Záryby. Oslavu zahájil svým proslovem starosta hasičů p. Ivan Schütz. Poté se
slova ujal starosta obce, p. Pavel Krotký, který poděkoval SDH Brázdim za dlouholetou
činnost pro naši obec a na závěr jim věnoval dar v podobě ručně vyšívaného hasičského
praporu se znakem obce. Hasiči z Veleně předali našim zástupcům hasičů stuhu k praporu.
Následovalo poloţení věnce k pomníku padlých a pan Hradecký za doprovodu orchestru
Stanislava Řápka zazpíval státní hymnu.
Celý průvod v čele s maţoretkami se přesunul na fotbalové hřiště. Zde oslavy pokračovaly
soutěţemi hasičských druţstev. Celkem se zúčastnilo 11 týmů, z nichţ 4 byly dívčí.
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Zde bychom chtěli vyzdvihnout zásluţnou činnost člena SDH Brázdim, Ondřeje Krotkého,
kterému se podařilo v krátké době dát dohromady skupinu brázdimských děvčat a připravit je
ve svém volném čase na tuto soutěţ. O tom, ţe jeho snaha nebyla marná, svědčí umístění jeho
svěřenkyň na 1. místě v ţenské skupině. Naše obec má tak poprvé v historii SDH Brázdim
ţenský tým. Doufejme, ţe děvčata ve své aktivitě vytrvají a budou se účastnit hasičských
soutěţí i v okolních obcích.
Na malém hřišti mezitím probíhala soutěţ pro děti.
Počasí bylo krásné, a tak se celá hasičská akce vydařila.
Na závěr předal pan starosta všem soutěţícím pamětní list.
Ve 20,00 hod. pak tradičně začala hasičská zábava v Hostinci U Wernerů. K tanci a poslechu
hrála oblíbená skupina „Vlasta a Pavla“. V 21,00 hod. před hostincem vypuklo „Fire Show“
Za doprovodu hudby zde skupina mladých muţů z Brázdima předváděla vystoupení s ohněm.
Bylo to opravdu hezké zakončení celého pěkného dne a obrovský potlesk, kterým byli
účinkující odměněni svědčil o uznání svých spoluobčanů.

Dne 29.11. 2008 SDH Brázdim pořádá výroční hasičkou schůzi v Hostinci U Wernerů.

SPORTOVNÍ RUBRIKA

Mnoho dalších úspěchů ve své závodní kariéře přeje obecní zastupitelstvo rodákovi
z Brázdima, Honzovi Gruberovi.
Na Olympijských hrách v Pekingu byli nejmladším muţstvem ve skupině čtyřveslice bez
kormidelníka, a přesto porazili mnohem zkušenější závodníky a obsadili krásné 5. místo.
Děkujeme za výbornou reprezentaci!
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Fotbal TJ Svornost Brázdim:
A muţstvo dne 4.10. 2008 prohrálo s muţstvem Všestary 0:2.

TABULKA
1. Sokol Klecany

7 6 0 1

27:8

18

2. Sokol Mochov

7 5 0 2

15:12

15

3. Sokol Měšice

7 4 2 1

17:11

14

4. Slavoj V.Popovice

7 4 1 2

16:10

13

5. FK Kunice"B"

7 4 1 2

14:14

13

6. Sokol Mukařov

7 3 3 1

12:9

12

7. SK Kostelec n/ČL

7 2 3 2

9:10

9

8. Slavia Radonice

7 2 2 3

17:17

8

9. Sokol Vyšehořovice

7 2 2 3

12:13

8

10. Svornost Brázdim

7 2 0 5

9:14

6

11. SK Všestary

7 2 0 5

11:18

6

12. Slavoj St.Boleslav"B" 7 1 2 4

7:12

5

13. SK Kamenice

7 1 2 4

9:17

5

14. 1.FC Líbeznice

7 1 2 4

10:20

5

B muţstvo s týmem Předboj prohrálo 0:4

TABULKA
1. Sokol Vodochody

7 6 1 0

28:11

19

2. Sokol Předboj

7 6 0 1

29:15

18

3. SK Bášť

7 5 1 1

20:10

16

4. SK Záluží"B"

7 3 3 1

16:13

12

5. Sokol Klíčany

7 3 2 2

21:14

11

6. Sokol Měšice"B"

7 2 2 3

10:12

8

7. Sokol Sluhy

7 2 2 3

8:15

8

8. 1.FC Líbeznice"B"

7 2 2 3

7:14

8

9. SK Řež

7 2 1 4

19:22

7

7

10. Svornost Brázdim"B" 7 2 1 4

14:23

7

11. Slavoj Toušeň

7 2 1 4

12:22

7

12. Sokol Mochov"B "

7 1 3 3

13:13

6

13. Sokol Bořanovice

7 2 0 5

13:22

6

14. FV Plast Mratín

7 1 1 5

12:16
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Od pátku 3.10. 2008 začíná dětský aerobik pro děvčátka od 4 let až po 14- leté
slečny. Cvičí se každý pátek v tělocvičně ZŠ Brázdim od 16 do 17,30 hod., kde
se také můžete přihlásit u cvičitelky pí. Hanky Svobodové.
S sebou je třeba mít: sportovní oblečení, obuv do tělocvičny, nápoj.

AEROBIK
Pondělí od 19,30 hod
STEP AEROBIK
s Markétou Pikardovou
Čtvrtek od 19,30 hod
P-CLASS
s Hankou Svobodovou
Cvičí se v tělocvičně ZŠ Brázdim.
Cena jedné hodiny je 25,- Kč.
Sportovní obuv, oblečení, ručník a nápoj s sebou.
Těšíme se na vás!!!

OHLASY, NÁZORY, KOMENTÁŘE:
Ráda bych, aby můj příspěvek do Brázdimských novin vedl k zamyšlení všech našich
spoluobčanů. Ţijeme na vesnici, a tak téměř kaţdý domek se zahradou hlídá nějaký pejsek.
V dnešní době stále slyšíme v médiích, jak někde napadl pes člověka. Ţe napadne pes psa o
tom se ani nemluví. Do nedávné doby jsem nevěřila, ţe v naší obci by něco takového bylo
moţné, avšak v poslední době bych se tomu jiţ nedivila. Stále častěji slýchám a bohuţel jsem
i svědkem toho, ţe pes uteče ze zahrady a běhá sám bez svého pána a ohroţuje ostatní. Kdyţ
se obrátíte na majitele takového psa, tak vám řekne, ţe neví, co s ním má dělat. V horším
případě vám majitel ještě poradí, ať raději utíkáte, aby vás nebo vašeho psa ten jeho
nepotrhal, protoţe pes neposlouchá a dělá si co chce. Většinou ti psi, kterých se to týká, ţijí u
domků na zahradě s velmi chatrnými ploty, takţe jejich útěky jsou pak časté a lehce
proveditelné. A to uţ je jen časovaná bomba, kdy takový pes někoho napadne. Proto apeluji
na majitele všech pejsků, kdyţ někdo svého psa nezvládá a nebo se ho dokonce bojí,
zabezpečte si ho prosím tak, aby nebyl ostatním občanům nebezpečný. Opravte si své ploty a
nebo zavírejte psy do kotců. V dnešní době je lidské bezohlednosti a sobeckosti vůči druhým
aţ moc a i tohle vede ke špatným mezilidským vztahům. Nechci nikoho jmenovat, myslím si,
ţe ten koho se to týká, se v mém článku najde a moţná, ţe cesta obcí se stane bezpečnější.
Šrenková Zdenka
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INZERCE:

PROFESIONÁLNÍ FINANČNÍ PORADENSTVÍ
Za co a kdy utratíte Vaše peníze rozhodujete Vy sami. My Vám poradíme, jak za své peníze
dostat co nejvíce!
Poradenství provádíme zdarma
V JAKÝCH OBLASTECH VÁM PORADÍME
-

Zajištění důstojného stáří. Vybereme pro vás vhodné spořící programy.
Zajištění rodinných příjmů za všech okolností. Vytvoříme vám program na zajištění příjmu.
Zhodnocení vašich dlouhodobých vkladů. Najdeme výnosnou cestu pro vaše investice.
Příprava na studium dětí a jejich zabezpečení. Zaměříme se na podporu vašich dětí.
Zajištění vysněného bydlení. Vybereme pro vás nejvýhodnější stavební spoření či hypoteční úvěr.
Odstranění zbytečných nákladů. Poradíme vám, jak získat nejvyšší státní dotace a daňové úlevy.
Zajištění vás a vašeho zdraví. Postaráme se abyste měli optimální pojištění dle
vašeho věku a
vašich potřeb.

NĚKOLIK UKÁZEK NAŠÍ PRÁCE
Na běžném účtě mám peníze,
které momentálně nepotřebuji.

Byt 2+1 za 1.000.000,Stavební spoření: 6.300,-/měs. po dobu 27 let.
- se zajištěním
Výsledek: -830.000,-Kč (přeplaceno klientem)

Na běţném účtě: úrok 0,4%
- poplatky
Naše řešení:
úrok 3,25%
- žádné poplatky

Hypoteční úvěr: 6.300,-/měs. po dobu 30 let.
- se zajištěním
Výsledek: -780.000,-Kč (přeplaceno klientem)

V případě zájmu o bezplatnou a
nezávaznou schůzku kontaktujte:

Martin Krupička

Naše řešení: 6.300,-/měs. po dobu 30 let.
- se zajištěním
Výsledek: +430.000,-Kč (zůstatek klienta)

Tel.: 723346119
Email: martin.krupice3@seznam.cz

Z OBECNÍ KRONIKY
Rok 1966
„ K 1.1.1967 měla naše obec 572 obyvatel. Většina pracujících dojíţděla do závodů mimo
obec - do Prahy, Čakovic, Letňan a do Brandýsa – Boleslavi I. V místním JZD pracovalo 108
občanů a v závodě Praţské cihelny 23 občanů. V obci je celkem 115 občanů, kteří pobírají
důchod. Katastr obce činí 600 ha 97 a, z toho JZD má 530 ha 44a zemědělské půdy celkem.
Zbytek je obhospodařován soukromníky do 1 ha. Z výrobních závodů je v obci JZD Svornost,
které nyní hospodaří na dvou farmách Brázdim a Sluhy. Je druţstvem bez záhumenkového
hospodářství a od 1.1.1967 bude vyplácet pevnou odměnu. Dalším závodem je provozovna
praţských cihelen. Vedoucím je s. Vladimír Kopřiva. V tomto roce vyrobila 5.044.700 ks
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cihel. Roční plán byl splněn na 100,9 %. Spotřební druţstvo Jednota má v obci 4 provozovny,
samoobsluhu, prodejnu ve Velkém Brázdimě, pohostinství a prodejnu masa. Za rok 1966 bylo
dosaţeno těchto trţeb: samoobsluha 1.523.166,-Kčs, prodejna V.Brázdim 280.616,-Kčs,
pohostinství 387.935,-Kčs. Ze společenských organizací je v obci Klub JZD, ČSM, SČSP,
skup. ČSČK, Místní jednota PO, Myslivecké sdruţení, Baráčníci, skupina Českosl.svazu ţen.
TJ Sokol byla sloučena do Klubu JZD. JZD Svornost má celkem 107 členů. Své plánované
úkoly splnilo i přes nepříznivé povětrnostní podmínky. Zvláště dobrých výsledků dosáhlo ve
výnosech cukrovky. Jednotlivé dodávkové úkoly byly splněny takto: obilniny 108,8%,
brambory 100%, cukrovka 110,8%, maso 100,8%, vejce 100,2%, mléko 99,9%. Zemědělská
komise projednávala vstup p. Josefa Nováka z V.Brázdima do JZD. Hospodařil na 3 ha 70a.
Pan Novák souhlasil.
V r. 1966 se zdařilo zajistit důstojný průběh významných politických událostí a státně
politických akcí, tj. 1.máje, 9. května, zahájení Měsíce českosl.-sovětského přátelství, oslavy
VŘSR. Z dalších jednotlivých akcí byla provedena oslava MDŢ a MDD. V oblasti další
kulturní činnosti zajistil Kult.klub JZD pravidelné promítání celovečerních filmů kaţdou
středu po celý rok. Pravidelné promítání filmů pro děti nebylo moţné udrţet pro malou
návštěvu. JZD, výbor ţen i VO ČSM organizovaly zájezdy do divadel v Praze. Na základě
dohody v představenstvu JZD a výboru Klubu JZD bylo provedeno předání všech zábavných
a naučných knih z JZD do místní lidové knihovny. Hlavním pořadatelem letošních
Staročeských májů byl VO ČSM jejíţ předsedkyně je s.Jitka Kolářová, studentka PF UK
v Praze. Organizace odpoledního průvodu obcí i večerní taneční zábavy byla zdařilá. Hrála
hudba Mirka Podvala. Funkcionáři TJ Sokol vyvinuli úsilí o získání cvičitelů pro základní
tělesnou výchovu. S pravidelným cvičením začal jen oddíl děvčat.
V tomto roce byla částečně vybudována vodní nádrţ v Novém Brázdimě. Při této akci
Z bylo občany odpracováno celkem 1.672 brigádnické hodiny. Náklady činily 24.296,05 Kčs,
hodnota díla dosáhla 39.344,05 Kčs. Akce nemohla být dokončena pro nedostatek materiálu,
tj. lomového kamene. V budově MNV byl proveden nátěr dveří, oken a plotu u přední
zahrádky. Na křiţovatce u V. Brázdima byla svépomocí postavena čekárna. Občané osady
V.Brázdim při této akci odpracovali celkem 200 hodin. V MŠ byl dokončen septik, údrţba
letní jídelny, zahr.laviček. Okresním stavebním podnikem byl proveden nátěr dveří. V ZDŠ
byla OSP provedena nová omítka na jedné straně budovy a oprava chodníku a kůlny.
V březnu se konala slavnostní schůze k MDŢ spojená s volbou nového výboru ţen. Do
výboru se podařilo získat nové soudruţky. Předsedkyní byla zvolena s.Marie Krotká.
V zimním a jarním období probíhal kurz šití. Velmi dobrý ohlas mezi občany měly akce
Vítání občánků a slavnostní přivítání prvňáčků. Pionýři všem předali květiny. SŢ prováděl
sběr odpadových surovin. Za získané peníze byly zakoupeny a vysázeny sazenice květin před
budovu MNV, u Pomníku padlých a zahradě MŠ. V rámci obnovené smlouvy s MŠ, byly
členkami SŢ obryty ovocné stromy ve školní zahradě a na vánoční besídku věnováno 100,Kčs. Členky SŢ se plně zapojily do získávání závazků na akci Z, do provádění sbírky na
Vietnam. Na základě doporučení OKŢ bylo z podnětu našeho SŢ projednáno navázání druţby
s SŢ Sluhy a Polerady. Oba výbory byly pro spolupráci v rámci druţby získány a byly také
uskutečněny první společné akce - návštěva divadelního představení v měsíci přátelství ve
Sluhách a zajištění podávání mléčných přesnídávek v ZDŠ v Brázdimě. Za finančního
přispění Jednoty uspořádal SŢ na závěr měsíce přátelství estrádní večer. K poslechu a tanci
hrála hudba s Hanţlíka z Čelákovic.
Stav v provozovnách Jednoty je po stránce hygienické a po stránce údrţby velmi špatný.
Prodej pojizdné prodejny byl rozšířen také do osady V.Brázdim. Objem vkladů k 31.12.1966
u Státní spořitelny Praha-východ jednatelství v Brázdimě stoupl na 1.700.000,-Kčs. Bytový
fond je dobrý. Pravidelně 1x za 14 dní je poradna pro matky s dětmi ve zřízených místnostech
MNV. Je to velké ulehčení vzhledem k velmi špatnému autobusovému spojení do Brandýsa.
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26.června 1966 byli výborem ţen a Sborem pro občanské záleţitosti přivítání tito občánkové:
Jaroslav Verner, Petr Birkner, Jiřina Tomanová, Vladimíra Neckářová, Vlastimil Verner, Eva
Mejzrová, Zdeněk Vokálek, Bohumil Horáček, Libor Strnad, Jindřich Vocásek, Iva
Šindlauerová, Jiří Houštecký a Martin Kuţel.“
Z obecní kroniky pro Vás vybrala:

Ilona Strnadová

A jelikoţ je právě období jablek nabízíme recept na jablkový štrůdl :

Pivní štrůdl
Ingredience:
350 g hladké mouky, 125 g hery, 150 ml piva, jablka, skořicový cukr, strouhanka, rozinky,
hrst ořechů
Postup:
Heru necháme rozpustit a do horké nalijeme pivo. Tuto směs vlijeme do mouky a
vypracujeme hladké těsto. Rozdělíme je na poloviny. Kaţdou část rozválíme na tenko,
posypeme prosátou strouhankou, nastrouhanými jablky, skořicovým cukrem, mletými nebo
nahrubo posekanými ořechy, rozinkami a zavineme. Upečeme dorůţova (190°C asi 30
minut). Hotový štrůdl po vychladnutí pocukrujeme moučkovým cukrem.

Brázdimské noviny vydává Obecní úřad Brázdim. Počet 200 výtisků – zdarma. Uzávěrka příštího čísla je
21.12. 2008.
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