BRÁZDIMSKÉ
Noviny
říjen 2019
Vážení spoluobčané,
léto je definitivně za námi a nastává čas podzimní. Čas, kdy si s chutí vypijete šálek čaje nebo
kávy, pustíte s dětmi draka a nebo se půjdete projít barevnou podzimní krajinou. To vše můžete
zažít v naší krásné vesničce a jejím malebném okolí. Krásně barevné podzimní dny!

ZE ŽIVOTA V OBCI
OZNÁMENÍ
Vážení spoluobčané,
pro Vaše případné náměty, připomínky či příspěvky byla zřízena emailová adresa
redakce@obecbrazdim.cz. Neváhejte a svými příspěvky obohaťte vydání brázdimských novin.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat našemu sboru dobrovolných hasičů za jejich pomoc při
likvidaci následků řádění přírodního živlu.
Dne 30.9. při silném větru nám na naší zahradě spadl vzrostlý ořešák i s celým kmenem. A
právě s odstraněním kmenu nám pomohli naši silní muži ze sboru hasičů.
„Děkujeme Vám chlapci, bez Vás bychom to nedali.“
Marian Mozola

SEN SE STAL SKUTEČNOSTÍ
Dlouho očekávaný okamžik nastal a my jsme si 7. 10. 2019 přivezli „nový“ hasičský automobil
LIAZ 101.860. Vozidlo bylo naší obci převedeno bezúplatně z městské části Prahy 16
Radotín. V rámci smluvního převodu byl vyhotoven znalecký posudek, který automobil ocenil
na částku 327.000 Kč. Datum prvního uvedení vozidla do provozu bylo v roce 1985. Nyní má
vozidlo najeto 70.800 km.
Důvodem celé akce je nutná obměna hasičské techniky. Naše stará, krásná Máňa je nádherný
historický unikát, ale zkrátka již nevyhovuje z pohledu bezpečnosti a její údržba
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v akceschopném stavu dle požadavků IZS je stále finančně náročnější. Máňu si samozřejmě
necháme, ale mimo IZS.
Pár informací o automobilu:
Cisternová automobilová stříkačka (CAS) je určena k přepravě požárního družstva s
příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu vodou nebo pěnou z vlastních nebo
cizích zdrojů hasicích látek. Rozsáhlé příslušenství vozidla umožňuje provedení
nejjednodušších zásahů i technicky náročných zásahů nízkým, případně i vysokým tlakem vody
nebo pěny.
Technické údaje:
Podvozek: Typ: LIAZ 101.860
Motor: naftový, vznětový, kapalinou chlazený, přeplňovaný šestiválec
výkon: 189 kW / 2000 min-1 objem: 11940 cm3
Náhon: 4×4 s připojitelným pohonem přední nápravy
Maximální rychlost vozidla: 90 km/h
Počet míst k sezení: 1+8
Rozměry (d x š x v): 7.770 x 2.500 x 3.350 mm
Celková hmotnost vozidla: 16.000 kg
Objem ocelové nádrže na vodu / pěnidlo: 2.500 / 400 litrů
Co bude dál?
Vozidlo bylo převedeno bez příslušenství a nyní je potřeba „novou“ CAS doplnit potřebným
vybavením pro zásah (hadice, elektro centrála, pila, atd.) následuje oprava neduhů vozidla a
přizpůsobení našim potřebám. Částečně vybavíme nové vozidlo z naší staré Máni, částečně je
nutné zakoupit nové vybavení.
Dalším krokem je vzhledem k rozměrům vozidla i jeho umístění. Jako nejvýhodnější připadají
v úvahu prostory obecních garáží na bývalém Králíkově statku, které bude zapotřebí upravit.
Bez obrovské snahy, mnoha najetých kilometrů, hodin příprav, telefonátů a jednání na různých
úrovních řízení by nám automobil sám od sebe do obce nepřijel. Proto patří obrovské díky již
zesnulému starostovi Pavlu Krotkému, který stál i u pořízení vozidla předchozího, bratrům
Ondrovi, Pepovi Krotkým a mnoha dalším.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE BRÁZDIM
ZE DNE 29.8.2019
Přítomno 8 zastupitelů 1 zastupitel omluven
Byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání – splněno a byli zvoleni navrhovatelé
usnesení a ověřovatelé zápisu: Martin Dušek, Eva Bícová
Zapisovatelka: Věra Moudrá
Starosta seznámil zastupitele s programem jednání – odsouhlaseno 8 hlasy
Program: 1) Informace o průběhu výstavby intenzifikace ČOV
2) Návrh zadání projektu na školní hřiště
3) Schválení nákupu žacího stroje na úpravu biokoridorů
4) Různé
5) Diskuse
6) Usnesení a závěr
Zastupitelstvo na svém zasedání:
Odsouhlasilo: 8 hlasy
-

Informaci ohledně financování intenzifikace ČOV k datu jednání OZ, které bylo ve výši
Kč 3,160.262,- z účtu OÚ a Kč 4,585.240,- z dotace a z důvodu rozšíření ČOV nutnost
rozšířit silnici k ní, kterou provede firma Inženýrské stavby, s.r.o. – starosta pověřen
podpisem Smlouvy na stavbu rozšíření silnice

-

Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene k vybudování kNN ke stavbě
domu čp. 15

-

Požádat firmu WINTERO ke zpracování žádosti o dotaci na čištění rybníků ve Starém
Brázdimě a Velikém Brázdimě dle vypracovaných projektů.

-

Podání nové žádosti o dotaci na výstavbu stání na polozapuštěné kontejnery

Odsouhlasilo 7 hlasy, 1 se zdržel hlasování
Nákup žacího stroje na údržbu biokoridorů za částku Kč 216.612,Neodsouhlasilo 7 hlasy, 1 hlas pro
Odprodej 50m2 z pozemku p.č. 705/4 za částku Kč 15.000,Odsouhlasilo 7 hlasy, 1 hlas proti
Odprodej 50m2 z pozemku p.č. 705/4 za částku kč 1.500/m2
Vzalo na vědomí:
• Ukázku plánovaného víceúčelového hřiště, které by mohlo být vybudováno na školním
hřišti.
• Požadavek p. Řípové na vybudování chodníku z Velikého Brázdima na křižovatku
k autobusové zastávce nebo alespoň žádost na Polici ČR na osazení dopravních značek
ke snížení rychlosti v daném úseku – starosta k vybudování chodníku sdělil paní
Řípové, že v současné době tato stavba nebude realizována, jelikož není v plánu
výstavby.
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BLIŽŠÍ INFORMACE K SOUČASNÉMU STAVU ČOV
Jedná se o intenzifikaci a rozšíření stávající čistírny odpadních vod, která je v majetku obce
Brázdim. Čistírna odpadních vod čistí splaškové vody z obce Brázdim. Splaškové vody jsou do
čistírny přiváděny stávající oddílnou kanalizací. Stávající ČOV byla projektována na kapacitu
650 EO (ekvivalent obyvatel), která je v současné době již nevyhovující a ČOV je přetěžována.
Intenzifikace ČOV je navržena ve dvou etapách, přičemž I. etapa je navržena na 800 EO
a počítá s eliminací přetížení stávající čistírny odpadních vod a s připojením nového domu
s pečovatelskou službou a nově postavených rodinných domů. Vzhledem k předpokládanému
rozvoji a výstavbě v obci je navržena II. etapa intenzifikace ČOV na 1200 EO.
Areál čistírny odpadních vod je situován na západním okraji bytové zástavby přidružené části
Veliký Brázdim. Staveniště pro intenzifikaci a rozšíření objektu stávající ČOV se nachází
v urbanizovaném území obce a nachází se ve vzdálenosti cca 50 m od obytné zástavby.
Stávající objekt ČOV zůstává ze stavebního hlediska beze změny, dojde pouze k úpravě
a propojení funkcí jednotlivých nádrží.
Architektonické řešení nového objektu je v zásadě podřízeno požadavkům na funkčnost
z hlediska technologického procesu čistění odpadních vod a vychází z daných možností
rozměrového a konstrukčního řešení objektu. Architektonické řešení je zaměřeno na návrh
nadzemní části objektu dmýchárny a propojení a zastřešení nové dosazovací nádrže. Nový
objekt dmýchárny je navržen v obdélníkovém tvaru a propojen se stávajícím objektem ČOV
přes zastřešený a obestavěný obslužný prostor dosazovací nádrže.
Rozšíření čistírny odpadních vod stojí Kč 8.325.000,-. Z této částky obec uhradí ze svých
zdrojů Kč 3.300.000,- a na zbytek tj. Kč 4.995.000,- získala obec dotaci od Ministerstva
zemědělství. V podmínkách dotace je, že celá stavba musí být dokončena do 31.10.2019 včetně
zpuštění zkušebního provozu, takže nyní finišujeme s dokončením.

POŽADAVEK NA VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU NA ZASTÁVKU VE
VELIKÉM BRÁZDIMĚ
Paní Řípová z Velikého Brázdima na veřejném zastupitelstvu přednesla svůj požadavek na
vybudování chodníku na autobusovou zastávku. Obec v současné době chodník budovat
nebude, jelikož je v plánu mnoho jiných investičních akcí a v dohledné době tuto výstavbu ani
neplánuje. V minulosti bylo prováděno měření, které ukázalo, že obyvatelé z Velikého
Brázdima mohou docházet na autobusovou zastávku do Brázdima Nového, kdy je přístup po
bezpečných komunikacích vedených obcí. Tato cesta je jen o cca 300 - 500 m delší, než cesta
po silnici. Zvažte prosím tedy, zda využívání jiné zastávky není v tento moment pro Vás jako
občany bezpečnější.
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KDE SE BUDE TANCOVAT?
Vážení spoluobčané,
jistě jste všichni zaznamenali, že vzhledem k ukončení provozu hostince U Wernerů nastal
problém s prostorem, ve kterém je možné pořádat větší společenské akce.
Obci byl majitelkou nabídnut pronájem tohoto hostince včetně sálu na 10 let, za účelem
provozování hostinské činnosti za částku 10.000 Kč měsíčně. Dalšími výdaji by byly výdaje za
elektřinu a jiné. Pronajímatel by se také podílel na případných vstupních investicích - opravách,
což by bylo částečně kompenzováno snížením měsíčního nájmu.
Zastupitelé obce nabídku zvážili a dohodli se, že ji nevyužijí.
Jaké máme nyní možnosti pořádání akcí:
1. hospoda U Zoubka,
2. parket pod širým nebem.
Bude nám to stačit?
Myslíme si, že pro udržení kulturního a společenského života v obci výše uvedené prostory
určitě stačit nebudou, proto jsme se začali zabývat otázkou stavby nového společenského
a kulturního objektu.
Pro novou stavbu je nutné vyřešit problematiku jejího umístění a financování.
Umístění:
Otázka umístění není jednoduchá, ale je řešitelná.
Obec má k dispozici 3 místa, kde by mohl nový kulturní objekt stát:
1. v prvním nadzemím podlaží obchodu,
2. na místě garáží (stodola na „Králičáku“),
3. prostor na místě stánku na hřišti.
První dvě varianty jsme po konzultaci s projektantem vyloučili z těchto důvodů:
• objekt obchodu není půdorysně vyhovující pro stavbu takového charakteru a nachází se
v zástavbě
• objekt garáží není dispozičně a ani svým umístěním vhodný. Nyní je využíván pro
skladování zařízení OÚ
Jako nejlepší zatím vychází místo u hřiště, kde by se nový objekt přistavěl ke stávajícím
kabinám TJ Svornost Brázdim, přibližně v prostorách stánku.
Ve výsledku by tyto dva objekty tvořili půdorysně tvar L, jak se můžete podívat na obrázku
níže. Nový objekt by bylo možné navrhnout i jako sportoviště (menší tělocvičnu), který by bylo
možné na kulturní a společenské akce využívat.
Součástí objektu by byly také prostory pro poskytování občerstvení na hřišti při konání
sportovních akcí.
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Financování:
Objekt takového rozsahu bude mít rozpočet přesahující 10 mil. Kč.
V Plánu rozvoje obce se s takovým nákladem zatím nepočítá, navíc jsou rozpracovány další
projekty (modernizace ČOV, zapuštěné kontejnery, čištění rybníků, modernizaci komunikací,
školní hřiště), které musíme dotáhnout do zdárného konce.
V současné době se na výstavbu nových kulturních center bohužel nevypisují dotační tituly.
Závěr:
Stavba nového Společenského a kulturního centra obce Brázdim jen z vlastních zdrojů by byla
velmi nákladná a zatížila by obecní rozpočet na dlouhou dobu. Proto je jednou ze zvažovaných
možností i výstavba tělocvičny, která by se dala pro společenské akce obce využít.
Jsme na úplném začátku řešení stávající situace a rádi bychom vás do tohoto procesu vtáhli.
Budeme rádi, když nám sdělíte jakékoliv své názory a nápady, a to e-mailem na adresu
oubrazdim@volny.cz, písemně do schránky OÚ či osobně.
Zastupitelé obce Brázdim

Provoz sběrného dvora
Bude v letošním roce ukončen 30. 11. 2019

ŠKOLNÍ OKÉNKO
V naší škole se o prázdninách provedly menší úpravy, za které děkujeme OÚ Brázdim.
Například jsme vylepšily koutek v naší mateřské škole. Dětem vznikl nový prostor na hraní. Ve
všech oknech školky a v jídelně byly nainstalovány sítě proti hmyzu. Vylepšily se i prostory
naší kuchyně, zde je nová dlažba. Byly natřeny vchodové dveře do MŠ a tělocvičny.
V MŠ jsme se po prázdninách těšili na nové děti, kterých mezi nás přišlo 10. I tento rok v naší
třídě převládají chlapci. Celkem navštěvuje MŠ 25 dětí a ZŠ 40 žáků, z toho 10 prvňáčků. Do
školní družiny je přihlášeno 30 žáků.
V měsíci září jsme společně se ZŠ shlédli divadélko Kamarádi a těšíme se na další společné
akce. V září ještě stihneme návštěvu farmy s chovem miniaturních koní v Brázdimě.
Do konce roku 2019 plánujeme v MŠ další akce i s rodiči, například Drakiádu. S rodiči a dětmi
budeme pouštět draky a opékat špekáčky. Plánujeme úspěšnou akci Uspávání broučků
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a Vánoční dílničku. Při uspávání broučků čeká děti lampionový průvod v okolí školy.
V dílničce si děti z MŠ i ZŠ s rodiči vyrobí vánoční dekorace.
Zahájíme v rámci vzdělávacího programu naší mateřské školy výuku angličtiny, hraní
s flétničkou a plavání.
Také v základní škole se během října rozběhnou kroužky: angličtina, šachy, šikovné ruce,
vaření.
Přejeme všem hezké podzimní dny.
Učitelky MŠ, Monika Strnadová a Alice Koniakovská.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

S ÚCTOU VZPOMÍNÁME
NA NAŠEHO STAROSTU OBCE
PANA PAVLA KROTKÉHO

KULTURNÍ AKCE

Rozsvěcení vánočního stromu

V sobotu 7. 12. 2019 od 17 hod. proběhne
tradiční rozsvěcení vánočního stromu zakončené ohňostrojem.
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SPORTOVNÍ RUBRIKA
TJ Svornost Brázdim

3.třída – oddělení A
Do nové sezóny 2019/2020 vstupuje naše mužstvo Muži A do 3. třídy pod trenérem Jaroslavem
Strnadem. Cílem našeho mužstva je se pohybovat v klidném středu tabulky a hrát pohledný
a útočný fotbal.
V přípravě jsme odehráli 4 přátelská utkání, ve kterých jsme 1 vyhráli a 3 prohráli. Pak jsme
zde pořádali Generali cup – ve kterém jsme se umístili na 3. místě.
Sezóna 2019/2020

Muži A
c

zápas

datum

čas

Výsled.

1.

Brázdim - Měšice

24.8.

17:00

5:2

2.

Mratín - Brázdim

1.9.

17:00

7:4

3.

Brázdim - Větrušice

7.9.

17:00

2:2

4.

volno

5.

Klíčeny B - Brázdim

22.9.

15:00

6:2

6.

Od. Voda - Brázdim

29.9.

16:00

7.

Brázdim – Mochov

5.10.

16:00

8.

Brázdim - Veltěž

12.10.

15:30

9.

Kojetice - Brázdim

20.10

15:30

10.

Brázdim – Zeleneč „B“

26.10

14:30

11.

Předboj – Brázdim

2.11.

14:00

12.

Brázdim – Škvorec „B“

9.11.

14:00

13.

Veleň - Brázdim

17.11

13:30

Starší přípravka
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 činností
turnaje, kdy kluci přechází z mladší přípravky do starší přípravky.
V přípravě jsme odehráli 1 přátelské utkání s týmem Vinoře s vítězným koncem.
Do podzimní části sezóny nám byli přiděleny týmy: Brandýs B, Brandýs C, Bášt`, Veltěž a
Odolená Voda B.
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Sezóna 2019/2020
Dne 7.9.2019 jsme hned v prvním kole začínali novou sezónu turnajem na našem hříšti.
V turnaji jsme obsadili krásné 2. místo při skóre 12:6.

Přihlášení do přípravek probíhá po celý rok.
Kontakt: David Šalda tel:731224584,
email: salda.david@centrum.cz
David Šalda
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Činnost brázdimských hasičů - Hasičská soutěž
O POSVÍCENSKÝ POHÁR
V sobotu 21. září se - již po dvanácté – uskutečnila, pod záštitou starosty obce, soutěž
v netradičním požárním útoku O POSVÍCENSKÝ POHÁR. Několik let po sobě nemá naše
soutěž tak hojnou účast jako tomu bylo v době, kdy jsme s ní začínali.
Letošního ročníku se účastnilo krom țří družtev brázdimských (dvě družstva žen a jedno
družstvo mužů), pouze družstvo mužů z Dřevčic a družstva žen a mužů ze Staré Boleslavi. Na
naší soutěži máme, tak jako pokaždé, ke klasickému požárnímu útoku také předřazenou
překážkovou dráhu, která vyžaduje od soutěžících hbitost a výdrž, a je možné, že mnohá
družstva od soutěžení i odradí. O to větší obdiv si zaslouží soutěžící, kteří naší soutěž
absolvují! Jsou to hasiči - ženy i muži - kteří umí zabrat jak fyzicky, tak obsluhovat hadice,
proudnice a čerpadlo, a to je ta nejlepší příprava, která se může každému hasiči hodit ve chvíli
skutečného zásahu.
Pořadí ženy - 1. místo Brázdim „B“
2. místo Brázdim „A“
3. místo Stará Boleslav
Pořadí muži - 1. místo Stará Boleslav
2. místo Brázdim
3. místo Dřevčice

Současně se soutěží pro dospělé proběhla i soutěž pro děti, po jejíž absolvování děti obdržely
sladkou odměnu. K dispozici měly i skákací hrad, na kterém se mohly vyřádit.
Závěrečnou disciplínou celého odpoledne byl ,,BRÁZDIMSKÝ FIREMAN“. Zvítězil
hasič - borec ze Staré Boleslavi, druhé místo si odnesl loňský vítěz - borec z Brázdima, a třetí
místo obsadil člen našeho sboru.
3.výtisk/říjen 2019
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Odpoledne na fotbalovém hřišti se nám letos opět vydařilo, snad krom nižší návštěvy diváků.
Soutěžící se bavili, slunce příjemně hřálo, pivo mělo říz a guláš byl výborný. Děkuji všem
zúčastněným a zvláště těm, kteří pomohli s organizací celé soutěže, zvláště pak Mgr. Hatkové,
která se účastní, jako profesionální rozhodčí, naší soutěže od prvního ročníku.
Za rok nás přijďte podpořit ve vyšším počtu.
Jiří Neckář velitel SDH

Fotbalový turnaj GENERALI CUP
Dne 10. 8. 2019 se za ne moc letního počasí konal na brázdimském fotbalovém hřišti turnaj
GENERALI CUP, kterého se zúčastnily celkem 4 mužstva. Přijely týmy TJ Sokol Vinoř, TJ
Praga Praha, TJ Spartak Čelákovice a v neposlední řadě domácí mužstvo TJ Svornost Brázdim.
Turnaj byl zahájen utkáním TJ Svornost Brázdim a TJ Sokol Vinoř, z něhož byl vítězný TJ
Sokol Vinoř. Další zápas byl mezi TJ Praga Praha a TJ Spartak Čelákovice. Do finále
postoupily celky TJ Sokol Vinoř a TJ Praga Praha. Vítězným týmem byl TJ Praga Praha, který
si z turnaje odnesl vítězný pohár. Ostatním mužstvům byly uděleny medaile a poháry. Celým
turnajem provázel DJ Zamorano, který následně provázel i diskotékovým večerem.
Večer se velmi vydařil a diskotéka pod širým nebem měla bohatou návštěvnost. V případě
nepřízně počasí byl pro návštěvníky připraven party stan, ale ten nakonec nebyl potřebný.
Všichni se výborně bavili, a tak se budeme v budoucnu opět těšit.

3.výtisk/říjen 2019
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INZERCE

RECEPTY
PODZIMNÍ MENU
Blíží se čas podzimních plískanic a to přímo svádí k tomu si něco dobrého uvařit a posedět
s rodinou. Jako tip Vám přinášíme podzimní menu a budeme rádi, když si pochutnáte a recepty
vyzkoušíte.
Polévka
DÝŇOVÝ KRÉM
Suroviny:
1 kg dýně
3 lžíce másla
1 cibule
1 stroužek česneku
900 ml zeleninového vývaru
1 lžíčka mletého zázvoru
1 lžíce citronové šťávy
3 – 4 proužky pomerančové kůry
300 ml mléka
Sůl
Pepř
Na ozdobu: zakysaná smetana,
dýňová semínka
3.výtisk/říjen 2019

1. Dýni oloupejte, odstraňte semínka a dužinu
pokrájejte na kostky. Ve velké pánvi rozpusťte
máslo, přidejte najemno nakrájenou cibuli,
nasekaný česnek a kostky dýně. Vše duste 2–3
minuty.
2. Pak přidejte vývar a na středním plameni uveďte
do varu. Osolte a opepřete, podle chuti přidejte
zázvor, citronovou šťávu a proužky pomerančové
kůry. Vařte na mírném plameni asi 20 minut – aby
dýně lehce změkla.
3. Pak odstraňte pomerančovou kůru a bobkový list,
polévku nechte trochu vychladnout a opatrně ji po
částech rozmixujte dohladka.
4. Vlijte ji do čisté pánve, přidejte mléko a mírně
prohřejte. Na talíři ozdobte trochou smetany a
opraženými dýňovými semínky. Ihned podávejte.
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Hlavní chod
KUŘE PEČENÉ SE ZELENINOU

Očistěte a nakrájejte zeleninu. Vše vložte do pekáče a
přidejte neloupané stroužky česneku, na kostičky
nakrájenou slaninu a rozmarýn. Poté si připravte kuře.

Suroviny:

Omyjte a svažte kuře. Připravte si směs ze 70 g
rozpuštěného másla, lžičky soli a půl lžičky mletého
kmínu. Kuře tím důkladně potřete a položte na zeleninu.

Celé kuře (já měla 1,1 kg)
100 g anglické plátkové slaniny
4 velké mrkve
1 střední petržel
2 větší brambory
1 malá cuketa
5 neloupaných stroužků česneku
1 velká cibule
130 g másla
dvě větvičky rozmarýnu
mletý kmín
sůl

Zbytek másla nakrájejte k zelenině a dochuťte ji špetkou
soli a mletého kmínu. Kuře vložte do vyhřáté trouby na
220°C a pečte 1 hodinu a 15 minut. Každých dvacet
minut kuře potírejte výpekem. Ke konci pečení můžete
zapnout horký vzduch k vytvoření kůrčičky.

Dezert
VRSTVENÝ JABLEČNÝ KOLÁČ SE SKOŘICÍ
Suroviny:
hrnek krupice
hrnek hladké mouky
1/2 hrnku cukru
balení prášku do pečiva
balení vanilkového cukru
jablka, zbavená jadřince a nastrouhaná
skořice dle chuti
olej na vymazání formy
strouhané máslo dle potřeby

Nejdříve promíchejte všechny suché přísady ve velké
misce. Formu si lehce vymažte olejem a vysypte
moukou. Na dno nasypte tolik moučné směsi, aby
nebylo vidět. Na mouku nasypte štědré množství
nastrouhaných jablek se skořicí. Dále opět přidejte
moučnou směs, dokud nebudou jablka vidět. Opakujte,
dokud nevypotřebujete všechna jablka a moučnou směs.
Nakonec nastrouhejte na řezy máslo po celém povrchu
zákusku. Pečte v předehřáté troubě na 200 °C přibližně
40 minut nebo dozlatova.
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