BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU
březen 2005

Ročník: 15 Číslo: 1

Z P R ÁVA
O ČINNOSTI RADY OBCE
v období mezi 15. a 16. zasedáním
zastupitelstva obce
V uvedeném období se konalo celkem 5 schůzí
rady obce v souladu s plánem práce:
49. schůze – 10.1.2005 se zabývala především
hodnocením průběhu 15. veř. zasedání a rozpracováním jeho usnesení. Konstatovala, že bylo chybou, že se zastupitelé nesešli před tímto zasedáním
na rozšířené schůzi rady, na níž se, tak jako vždy,
projedná příprava zasedání a na něm projednávané materiály. Rada se také zabývala vystoupeními
některých zastupitelů na tomto zasedání. V další
části schůze pak vzala rada na vědomí informaci
Ing. Bednářové, která je pověřena získáváním
informací a přípravou podkladů pro získávání
mimorozpočtových zdrojů (dotací). Podle této
informace nemáme zatím šanci na jejich získání.
Dále rada projednávala možnosti a předpoklady
pro vybudování dětského hřiště na Toskánce a stav
prací na víceúčelovém a dětském hřišti na Braškově. Na úseku výstavby konstatovala, že výstavba
drenáží byla zhotovitelem dokončena bez navýšení
nákladů a uložila stav. komisi připravit návrh na
pořadí případné postupné rekonstrukce místních
komunikací. Rada se rovněž zabývala možností
snížení ceny pozemku, který v dražbě nabízí
ﬁrma DISKRET (ul. Zahradní a Pod Horkou)
a neodsouhlasila prodej pozemku vedle restaurace
Braškov, vyslovila však souhlas s jeho pronájmem.
V závěru vzala na vědomí informaci o počtu nezaměstnaných v obci a možnostech jejich využití,
odsouhlasila poukázání 20.000,-- Kč jako pomoc
lidem v oblasti postižené vlnou tsunami a schválila
smlouvy na svoz komunálního odpadu a smlouvu
s psím útulkem Bouchalka.

USNESENÍ

15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Braškov,
konaného dne 13. prosince 2004 v restauraci na Braškově
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) bere na vědomí:
1) Zprávu o kontrole plnění usnesení 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Braškov,
konaného dne 29.9.2004
2) Zprávu o činnosti rady obce v uplynulém období
3) Výsledek hospodaření obce k 31.10.2004
b) souhlasí:
1) s uzavřením smluv o nájmu a provozování vodovodu v obci Braškov
2) s uzavřením smlouvy o nájmu a provozování dokončené kanalizace v ul. Požárníků
3) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu a provozování oddílné splaškové kanalizace
v části obce Toskánka
4) s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 05560211 o poskytnutí podpory se SFŽP Praha,
jímž se snižuje dotace na 6.144.600,-- Kč a termín dokončení stavby se prodlužuje do 9/2005
resp. 11/2005
c) schvaluje:
1) rozpočet obce pro rok 2005 jako vyrovnaný s příjmy 14.345 tis. Kč a výdaji 14.345 tis. Kč.
2) třetí změnu rozpočtu na rok 2004 – navýšení o státní dotaci a přesun mezi paragrafy
podle předloženého seznamu
3) zařazení budovy MŠ do majetku obce opět v původní historické ceně a nikoli v ceně
podle znaleckého posudku
4) změnu plateb za svoz domovního odpadu (prodej známek) v následující výši:
52 svozů – červená známka: 725,--/ 1450,-- Kč
42 svozů – zelená známka: 650,--/ 1300,-- Kč
26 svozů - žlutá známka:
480,--/ 960,-- Kč
jednorázová – bílá známka: 55,-- Kč
s tím, že na příštím zasedání zastupitelstvo přijme změnu vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem,
kde budou ceny znovu přehodnoceny
5) prodej pozemku č. 20/17 o výměře 17 m2 za cenu 40 tis. Kč manželům Ulmovým bytem Kladno,
J. Lébra 569
d) ukládá:
předsedům inventarizačních komisí zajistit inventury do 31.1.2005
e) jmenuje:
hlavní inventarizační komisi ve složení:
předseda - PaedDr. Ladislav Malý
členové
- Ing. Květoslava Najmanová
- Václava Votavová

50. schůze – 24.1.2005 projednávala především
výsledky hospodaření obce v roce 2004 a informaci o činnosti místní knihovny. Zpráva o hospodaření obce byla projednána za účasti předsedkyně
ﬁnančního výboru Ing. Najmanové, když se jí před
tím zabýval ﬁn. a kontrolní výbor. Spolu se závěry
auditu budou výsledky hospodaření předloženy
k projednání a schválení 16. zasedání zastupitelstva. Za účasti pí. Přibylové byla pak projednána
informace o knihovně, vykazující vesměs příznivé
a zlepšující se výsledky. Po prohlášení pí. Přibylové, že za stávající situace odmítá dále vést redakční
radu Braškovských novin, bylo rozhodnuto, že tato
záležitost bude projednána na schůzi rady obce,
rozšířené o členy zastupitelstva a březnové číslo
novin vydá rada obce.
Zástupce starosty p. Novotný informoval radu
o průběhu a závěrech schůzky mikroregionu
Bratronicko. Rada pak vzala na vědomí informaci
o průběhu inventur, uložila zajistit dokončení

závěrečného vyhodnocení akcí Dětské hřiště
a víceúčelové hřiště, a zajistit projekty kanalizačních přípojek k domům č.p. 257 a 303 tak, aby
mohly být realizovány ještě v tomto roce. Rada
dále konstatovala, že proběhlo otevírání obálek
s nabídkami veřejné soutěže na dodávku stavby
splaškové kanalizace Toskánka a že bude nutné
zrušit vyhlášku o příspěvku pro MŠ k 1.1.2005.
51. schůze – 7.2.2005 – projednávala za účasti
ředitelky MŠ situaci ve školce v souvislosti s platností nového školského zákona. Vzala na vědomí,
že vyhláškou ředitelky MŠ byla stanovena výše příspěvků rodičů a odsouhlasila ponechání přebytku
hospodaření MŠ ve výši 14.000,-- Kč k dispozici
v rezervním fondu pro r. 2005.
Rada vzala rovněž na vědomí informaci
předsedkyně kulturní komise o její činnosti
a připravovaných akcích, jakož i o činnosti Sboru
pro občanské záležitosti. Při projednání výstavbových akcí byla připomenuta nutnost zpracování
a předložení plánu rekonstrukcí místních komunikací, na které je již zpracována dokumentace, na
jejíž částečnou úhradu se podařilo získat dotaci
z Programu obnovy venkova a vzato na vědomí,
že 10.2.2005 proběhne výběrové řízení na akci
kanalizace Toskánka.
Ve věci prodeje pozemku 269/1 (komunikace
Zahradní a Pod Horkou) byl odeslán nesouhlasný
dopis s cenou 50,-- Kč/m 2 a požádáno o snížení
ceny či bezúplatný převod.
Rada poté odsouhlasila obnovu části dopravních značek na místních komunikacích a vzala na
vědomí, že doc. Marhold (fakulta architektury)
předložil 3.2.2005 náměty na změny územního
plánu a rozhodla, že s nimi, před veřejným projednáním, seznámí zastupitele obce na příští schůzi
rady 17.2.2005.
V závěru vzala rada na vědomí rezignaci
pí. Lenky Vlachové na funkci člena zastupitelstva
obce. Protože první náhradník z příslušné kandidátky p. Zdeněk Malec se vzdal mandátu, postoupí
na uvolněné místo Ing. Vladimír Dráb.
52. schůze – 17.2.2005 rozšířená o členy zastupitelstva obce se měla konat 21.2.2005. Na žádost
některých členů rady byl v souvislosti s pololetními
prázdninami její termín předsunut na čtvrtek
17.2.2005, ale pro nedostatečný počet přítomných
členů rady tato schůze nebyla usnášeníschopná
a i její druhá část, které se zúčastnili jen tři z přizvaných členů zastupitelstva, byla zrušena.
53. schůze se konala 7.3.2005, tedy po uzávěrce
tohoto čísla B. novin.
František Haas

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

16. veřejné zasedání
zastupitelstva obce Braškov
které se koná v úterý 15. března 2005 v 18,00 hod.

v restauraci na Valdeku
s tímto programem:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení 15. veř. zasedání
3. Zpráva o činnosti rady obce
4. Výsledek hospodaření obce v roce 2004 a zpráva auditu
5. Vyhláška č. 1/2005 o zrušení vyhlášky č. 1/2004, o pořádku a čistotě v obci
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr

Zprávy z obecního úřadu

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 12. 2004
Výdaje
Silnice - opr. a údržba (úklid sněhu,opr.ul.Zahradní,K Háji,vjezd Datlová
Rybníky (násada ryb)

v Kč
88 983.60
4 977.00

Mateřská škola (příspěvek na oslavy)

10 256.50

Mateřská škola (oprava omítek v jídelně, výměna oken - byt)

99 035.92

Oprava účtu z roku 2003

23 494.00

Místní knihovna (odměna,nákup knih a časopisů)

40 639.50

Kronika (odměna, materiál)

6 080.00

Sbor pro občanské záležitosti

16 386.50

Zájmová činnost (akce pro děti)
Správa obecního úřadu

0.00
1 438 355.00

v tom :
odměny obecního zastupitelstva

400 010.00

platy zaměstnanců OÚ

404 153.00

platy za 12/2003
různé práce pro OÚ (odměny BN, letáky, čekárny)
povinné pojistné na soc. zabezpečení
povinné pojistné na zdrav. pojištění
zákonné pojištění odpovědnosti

4 324.00
103 369.00
33 946.00
1 254.00
15 952.00

nákup restitučního nároku (pozemek)

70 000.00

nákup dlouhodobého majetku (pozemky od IBH)

2 200.00

nákup výpočetní techniky (program ISP)

1 680.00

všeobecný materiál

22 269.00

odborné publikace

14 941.00

voda

876.50

plyn

39 456.66

elektrická energie

7 707.95

služby pošt

2 549.50

služby telekomunikací

107 147.49

služby peněžních ústavů

20 854.40

služby nevýrobní povahy (školení
nákup služeb (údržba a reinstalace software - KEO)

0.00
7 390.00
25 527.50

opravy a udržování

9 649.00

cestovné

2 958.00

platby daní a poplatků (daň z převodu pozemku Mach)

50 642.00

volby do Krajských zastupitelstev

10 190.00

volby - Evropského parlamentu

13 066.00

Převod příspěvku od KÚ na mzdy MŠ

962 900.00

Dotace od obce na provoz MŠ (k vyúčtování)

170 000.00

Příspěvek mikroregionu Bratronicko, Křivoklátsko

15 631.00

Příspěvek Srdce Čech o.p.s.

5 000.00

ČOV (pojištění

8 800.00

Kanalizace - údržba

11 961.50

Kanalizace - splašková, Toskánka (dokumentace

73 900.50

Kanalizace - ul. Sportovců (doplatek fa.,realizace

30 229.50

Kanalizace - drenáž Valdek (realizace
Kanalizace - drenáž Valdek (projekt, inž.činnost, zaměření,dozor)
Kanalizace a vodovod - ul. Požárníků (doplatek fa., realizace)

2 030 191.00
97 652.00
6 657.00

Rekonstrukce komunikací (projekty)

37 275.00

Rekonstrukce komunikace ul.K Háji(dopl. pozastávky, realizace)

35 000.00

Pořízení dlouhod.hmot.majetku (čekárny Toskánka)

151 146.74

Veřejné osvětlení - el. energie

87 380.09

- opravy a údržba .........

47 600.50

- opravy místního rozhlasu
MPS (vyfakturované zn. na popelnice a pytle na odpad)

12 000.00

Hřiště Valdek- investice (osvětlení hrací plochy)

35 000.00

Hřiště Valdek - provoz a údržba

160 474.00

Hřiště Braškov - investice

880 918.00

Údržba veřejné zeleně
Požární ochrana
Sporoinvest (nákup podílových listů)
Úroky z úvěru - ČS a.s.

42 471.00
27 569.96
2 999 999.30
197 778.40

Úroky z úvěru - SFŽP

4 244.00

Splátka jistiny ČS a.s.

700 000.00

Splátka jistiny SFŽP (doplatek)

555 000.00

Fin. vypořádání min.roku (vratka soc. dávek)

6 000.00

Vratka příspěvku za prodej plynovodu(H.Bezděkov)

250 000.00

Neinvestiční příspěvek na žáky ZŠ (Unhošť, Kladno)

376 615.00

Výdajecelkem

12 102 390.51

66 242.00

pojištění obecního majetku

poskytované zálohy vlastní pokladně včetně peněz na cestě

Hřiště Valdek- nákup DHDM (křovinořez)

0.00
267 679.50

Likvidace velkoobjemového odpadu (bikrany)

67 200.60

Svoz a zneškodnění nebezpečného odpadu

19 907.90

Příjmy
Daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

1 191 589.00

Daně z příjmů FO ze samost. výdělečné činnosti

1 061 633.00

Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů

49 054.00

Daně z příjmů právnických osob

1 281 050.00

Daň z přidané hodnoty

1 804 820.00

Správní poplatky (i výherní hrací automaty)

66 650.00

Ostatní daně (místní poplatky, vynětí ze ZPF)

35 561.00

Daň z nemovitosti
Příspěvek rodičů na neinvestiční náklady MŠ

333 465.00
42 450.00

Záloha na vodné a stočné - byt MŠ

1 800.00

Nájemné za byt v MŠ

7 992.00

Nájemné - ČOV
Investiční dotace - doplatek (SFŽP)
Prodej pozemku (Řed.silnic a dálnic)
Prodej plynovodu STP, a.s.
EKOKOM - příspěvek na tříděný odpad

100.00
40.00
47 750.00
3 539 113.00
20 578.60

Nájemné za ordinaci (MUDr. Ječmen)

5 000.00

Nájemné za garáž (ﬁrma J. Pech)

4 200.00

Nájemné rybník Valdek (Ing.Heuer, ARYBAZ)
Výtěžnost výherních hracích automatů
Známky na popelnice
Pytle na tříděný odpad
Poplatky na likvidaci velkoob.a nebezp. odpadu

465.00
34 615.00
282 134.00
7 475.00
83 200.00

Projekty drenáže (výběrová řízení)

6 800.00

Letecké snímky obce a pohlednice, kalendáře

1 297.00

Sponzorský dar pro SDH (ﬁrma Česlog)

5 000.00

Úroky z termínovaných vkladů a běžného účtu

39 677.20

Neinvestiční dotace ze Státního rozpočtu

34 800.00

Neinvestiční dotace od KÚ ma mzdy MŠ

966 463.00

Dotace na volby

22 819.50

Investiční dotace - grant na hřiště nad OÚ

380 000.00

Plynoﬁkace Toskánka (vratka příspěvku od P.Újezd)

400 000.00

Předpis mezd na 01/05 - přechod roku
SFŽP - dotace na kanalizaci
Výsledek hospodaření k 31.12.2003
Příjmycelkem
R o z d í l příjmů a výdajů

78 941.00
0.00
2 568 442.57
14 404 974.87
2 302 584.36

v tom :
termínované vklady a vkladové certiﬁkáty celkem
zůstatek na běžném účtě
zůstatek účtu Sporoinvest

600 000.00
1 702 583.66
0.70

Zprávy z obecního úřadu

Kontrola DOPLNĚK ZPRÁVY O ČINNOSTI RADY OBCE
plnění usnesení
15. veřejného zasedání
zastupitelstva obce
konaného
dne 13. prosince 2005
Uvedené zasedání přijalo usnesení, v němž
a) vzalo na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení předešlého
zasedání, zprávu o činnosti rady obce a výsledek
hospodaření k 31.10.2004
b) odsouhlasilo
uzavření smluv o nájmu a provozování vodovodu v obci Braškov a dokončené kanalizace v ul.
Požárníků i smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu
a provozování splaškové kanalizace na Toskánce,
která má být vybudována v tomto roce.
c) schválilo
zejména rozpočet obce pro r. 2005 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 14.345 tis. Kč a třetí
změnu rozpočtu pro r. 2004 (navýšení o státní
dotaci). Rovněž schválilo zařazení budovy MŠ do
majetku obce v historické ceně, prodej pozemku
č. 20/17 manž. Ulmovým a změnu plateb za svoz
domovního odpadu pro r. 2005.
d) uložilo
předsedům inventarizačních komisí zajistit
inventury do 31.1.2005 a jmenovalo hlavní inventarizační komisi.
Uvedený úkol byl splněn.
František Haas

pro 15. veř. zasedání, konané 13.12.2004

48. schůze rady se konala 29.11.2004, tedy po
uzávěrce B. novin. Schůze měla na programu
zejména kontrolu plnění úkolů z minulé schůze
rady a kontrolu přípravy 15. veřejného zasedání
zastupitelstva obce. Vzala na vědomí, že návrh plánu a postupu rekonstrukce místních komunikací
předloží stavební komise dnešnímu 15. veřejnému
zasedání zastupitelstva a že práce na dětském
a víceúčelovém hřišti jsou prakticky před dokončením. Současně stavební komisi rada uložila určit
rozsah prací a jejich cenu na úplné dokončení této
akce v roce 2005.
Orientačně byla projednána příprava inventur
a některé úkoly pro komisi životního prostředí,
zejména posouzení změny cen za svoz domov.
odpadu s tím, že tomuto zasedání bude předložen
návrh jejich úprav. Komise by měla rovněž posoudit stav porostů (náletů) při vjezdu do Braškova od
Kyšic a rozhodnout o jejich likvidaci.
Rada konstatovala, že trvá stav úkolu získat část
zemědělské půdy zakoupením od Pozemkového
fondu ČR a konstatovala, že na základě oznámení
záměru obce prodat pozemek č. 20/17 se přihlásili
další 2 zájemci. Takže patrně bude nutné, aby byl
zastupitelstvu předložen návrh podle výsledku
cenových nabídek, které budou předloženy všemi
zájemci, pokud při místním šetření, svolaném
stav. úřadem na 7.12. t.r. nedojde k dohodě o jiném řešení.

Po konzultaci s MMR a MF ČR jsem požádal
o zrušení dražby pozemků ulic Pod Horkou
a Zahradní s tím, že o ceně bude dále jednáno
s likvidátorem.
Rada vzala na vědomí informaci o jednání se
zástupci odboru dopravy Magistrátu města Kladna a Policie ČR k řešení situace kolem provozu
v ul. Pod Horkou a byla seznámena s podmínkami
nájemních smluv s VKM a.s. o provozování vodohospodářské infrastruktury. Návrh na uzavření
těchto smluv je předkládán dnešnímu zasedání.
K žádosti manželů Friedrichových o prodej
pozemku vedle restaurace (poz. č. 24/5 o výměře
428 m 2) rada rozhodla po upřesnění podkladů
projednat s majiteli krátkodobý pronájem tohoto
pozemku.

Byla odsouhlasena změna vánoční výzdoby
v centru obce a odsouhlaseno složení komise,
která zorganizuje a zajistí výběrové řízení na akci
kanalizace Toskánka v souladu se zákonem.
Rada pak vzala na vědomí sdělení VKM a.s.,
že v souvislosti s usnesením valné hromady o prodeji provozní části podniku přechází toto právo
k 1.12.2004 na a.s. Středočeské vodárny.
Před závěrem schůze se rada zabývala přípravou
vánočního čísla a situací v redakční radě B. novin
a rozhodla o jejím rozšíření o zástupce rady obce
s tím, že podrobnosti budou projednány s předsedkyní redakční rady po Novém roce.
V závěru schůze pak rada rozhodla o zrušení
plánované 49. schůze v závěru roku.
František Haas

Okénko pro ženy

Vyzkoušejte na velikonoce
něco sladkého:
Čokoládo-jablečné trojhránky

A léta běží...

250 g změklého másla nebo margarínu, 250 g
moučkového cukru, 6 vajec, 1 vanilkový cukr,
1 skořicový cukr, 60 g kakaa, 750 g jablek, 350 g
polohrubé mouky, 1 kypřící prášek do pečiva. Na
ozdobení, 2 tmavé polevy Dr. Oetker a oloupané
nakrájené mandle.

Společenská rubrika
Narodili se:
Tereza TVRDÁ
Jan Kevin PODRACKÝ

3.1.2005
24.1.2005
Blahopřejeme

Rozloučili jsme se našimi občany:
Antonín HRONÍK
18.12.2004
Jaroslav STÁDNÍK
7.1.2005
Václav KOHOUT
17.1.2005
Rudolf KOCOUREK
24.1.2005

(77 let)
(75 let)
(67 let)
(82 let)

Máslo nebo margarín vyšleháme šlehačem
na nejvyšším stupni. Přidáváme cukr a šleháme,
dokud se suroviny nespojí. Pomalu přimícháváme
vejce a nakonec vanilkový cukr, skořicový cukr
a kakao. Očištěná, oloupaná jablka nastrouháme
nahrubo. Mouku a kypřící prášek prosejeme,
přidáme jablka a ručně rozmícháme a přidáme
do našlehané směsi. Těsto stěrkou přeneseme na
papírem na pečení vyložený plech a dáme péci
do předehřáté trouby. Doba pečení: 40-50 minut
(plynová trouba stupeň 3-4, el. trouba 200°C,
horkovzdušná trouba 180°C). Polevu připravíme
podle návodu na obalu, rozetřeme na moučník
a posypeme mandlemi.

Čest jejich památce

ŽIL MEZI NÁMI
Pan učitel byl člověk velice vzdělaný, pracovitý a spravedlivý...
Antonín HRONÍK
* 25. 6. 1927 + 18. 12. 2004

V závěru minulého roku jsme se rozloučili s naším dlouholetým občanem, který se významně podílel svojí činností v různých složkách naší obce.
I když nebyl braškovským rodákem - narodil
se ve Zderadinách v okrese Kutná Hora a do
Braškova se přistěhoval později s rodiči, přesáhla
jeho veřejná činnost snažení velké části ostatních
obyvatel naší obce.
Po vystudování Kladenského gymnázia a VŠ
v Praze působil v prvních zaměstnáních v Jirkově
a v Chomutově. V padesátých letech se vrátil domů
do okresu Kladno, zde posléze učil na školách
různých stupňů v Unhošti, Stochově a Kladně.

Zde jsem se s ním také poprvé setkal. On byl můj
učitel a já jeho žák. Již tehdy byl uznávaným pedagogem a vzdělávání se věnoval po celý svůj další
život. Ještě v důchodovém věku vyučoval německý
jazyk. Jeho velkými koníčky bylo fotografování
a dopisování na různá místa v zahraničí – Francie, Belgie, Španělsko, Madagaskar, kde se vždy
zaměřil na sbírání poštovních známek a informace
o školství v těchto zemích. Jeho velkou láskou
bylo také cestování, převážně po ČR, které bylo
zaměřeno na poznávání historických památek
a přírodních krás naší vlasti.
U nás v obci jsme ho znali především jako věhlasného kronikáře, který velmi přesně a svědomitě vedené kroniky doplňoval ještě fotodokumentací, a tak jeho díla k nám hovoří velice významně
ještě nyní. V kronikách zobrazoval život nejen
faktickými zápisy, ale současně své články dokázal
ozdobit i množstvím vlastních postřehů.
Byl také vášnivým fotografem a glosátorem
sportovní činnosti v naší obci, a to ať již hokejového dění v minulosti, ale především se zajímal
a zaznamenával činnost oddílu kopané, a to jak
doma, tak na hřištích soupeřů. Dodnes vzpomínám, jak jsme jako kluci vždy čekali na nový článek
o víkendových kláních, kdy se objeví ve skříňce TJ
SOKOL na budově místního kina.
Jeho dokumentární fotograﬁe i zápisy v kronikách se staly v současnosti velice významné i z hlediska sportovní historie Kladenska, o čemž svědčí
jejich uveřejňování i v dalších publikacích.
Takový byl náš pan učitel, a proto jsme jej měli
rádi a obdivovali jsme ho.
Čest jeho památce
Jindřich Novotný

Ořechová inspirace
200 g másla nebo margarínu, 150 g moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, špetka soli, 1 polévková lžíce
rumu, 4 vejce, 75 g ve vodní lázni rozpuštěné hořké čokolády, 200 g hladké mouky 1 kypřící prášek, 150 g
nasekaných vlašských ořechů. Na ozdobení 2 polevy tmavé Dr. Oetker.
Máslo nebo margarín vyšleháme ručním šlehačem na nejvyšším stupni do zvláčnění. Přimícháme cukr, vanilkový cukr, sůl a rum. Mícháme
tak dlouho, až vznikne hladká hmota. Za stálého
šlehání přidáváme po jednom vejci a čokoládu
střídavě s prosetou moukou s kypřícím práškem
a moučkovým cukrem. Nakonec vmícháme ořechy.
Těsto přendáme na vymazaný a papírem na pečení
vyložený plech a dále péct do předehřáté trouby.
Doba pečení: cca 30 minut (plyn. trouba stupeň 23, el. trouba 180°C, horkovzdušná trouba: 160°C).
Po upečení necháme moučník vychladnout. Polevu
připravíme podle návodu na obalu a potřeme
s ní koláč. Naznačíme jednotlivé řezy (3x6,5 cm)
a každý kousek ozdobíme oříškem. Než poleva
zcela ztuhne, nakrájím řezy.

Zprávy z obecního úřadu

Životní prostředí

Ekologickým smýšlením k úsporám nákladů na bydlení
Majitelé rodinných domků mají kromě jiného jednu nespornou výhodu ve srovnání s obyvateli městských sídlišť. Mohou totiž významným způsobem ovlivnit vlastní náklady na bydlení, jejichž největší
položku představují náklady na vytápění. Tento problém nabývá na vážnosti i z dalších důvodů. Cena
energií (včetně tuhých paliv) trvale roste, jelikož je získávána převážně z neobnovitelných zdrojů, jejichž
zásoba se neustále snižuje. Chmurné jsou i prognózy, týkající se klimatických změn ve smyslu tuhých
zim a letních veder.
Pokud vezmeme v úvahu skladbu jednotlivých položek nákladů na energie, nabízí se řešení největší
z nich cílevědomými zásahy snížit a dosáhnout tak významných úspor.
Pro hrubou orientaci mohou stačit následující údaje. Uvádí se, že z celkového množství energií vstupujících do rodinného domu ( plyn, elektřina nebo tuhá paliva ) se spotřebuje přibližně 84% na vytápění,
10 % na ohřev teplé vody a jen zbývajících 6 % na svícení a ostatní elektrické spotřebiče. To znamená
obrátit pozornost především k možnostem úspor nákladů na vytápění a ohřev teplé vody. Spoření při
svícení, jak nám podsouvají falešné reklamy, není ta pravá cesta. Přesto i v tomto směru je šetření na
místě. Vyplatí se rozhodně výměna klasických žárovek za úsporné u některých svítidel a dále zajímat se
o spotřebu nově pořizovaných elektrospotřebičů.
Jak tedy dosáhnout významných úspor ? Nejúčinnějším opatřením je snížení tepelných ztrát, to znamená
snížit množství tepla, které uniká z domu. Podle účinnosti opatření od nejvyšších k nejnižším jsou to:
Vybavení oken předokenními roletami, nebo třetím sklem, těsněním
tepelná izolace pod střešní krytinou nebo na podlaze půdy
tepelná izolace obvodového pláště (kromě jižní strany)

tepelná izolace stropu nevytápěného sklepa
větrání krátkodobě průvanem (skoncovat s pomateným návykem dlouhodobě otevřených oken.)
Dalších úspor energie na vytápění lze dosáhnout :
Kvalitní regulací teploty otopné vody nejlépe v závislosti na venkovní teplotě (ekvitermní regulace)
a regulací teploty v místnostech nejlépe termostatickými ventily.
Nepřekračovat optimální teploty v místnostech (každé zvýšení teploty topné vody o 1 stupeň Celsia
znamená 6% zvýšení energie). Doporučené teploty jsou max. 22 stupňů v obývacím prostoru a 18 stupňů
v ložnici.
Adaptace spalinové klapky do komína u kotlů plynových.
Adaptace čtyřcestné směšovací armatury u kotle na tuhá paliva. Přínosem bude dále zvýšení životnosti a menší zanášení kotle, které se významně podílí na zvýšení spotřeby paliva a v neposlední řadě
minimalizace škodlivin ve spalinách díky optimálnímu režimu spalování.
Instalace krbových kamen případně obestavěné krbové vložky na vhodné místo (hala nebo obývací
pokoj) nejen umožní snížit výkon kotle, ale vytvoří nenapodobitelnou pohodu s živým ohněm a sálavým
teplem. Podmínkou instalace je jeden volný komínový průduch. Na rozdíl od klasických otevřených
krbů se tato nová topidla spokojí i s malým průduchem rozměru 15 x 15 cm. Podstatnou výhodou je
navíc možnost levného provozu tím, že se nejpřirozenějším způsobem zbavíme spalitelného odpadu
v domácnosti. Tohoto odpadu není málo. Jsou to noviny, tiskoviny včetně reklamních letáků, papírové
a lepenkové obaly, dřevěný odpad a silnější prořez z ovocných stromů – přirozeně po usušení. Patří sem
i dřevo z pokácených, převážně nevhodných nebo starých ovocných dřevin z vlastní zahrady či dřevní
odpad při kácení lesních dřevin, na který lze získat povolení. Za pozornost stojí i možnost dřívějšího
ukončení provozu ústředního vytápění a dále možnost kdykoliv vyhřát obytný prostor při poklesu venkovní teploty mimo topné období.
Úspor při ohřevu užitkové vody lze dosáhnout zejména používáním sprchy na místo vany a snížením
teploty ohřívané vody. Doporučuje se jako optimální 45 a maximální 70 stupňů. Vyšší teplota má za
následek jednak riziko opaření, jednak snížení životnosti ohříváku. Solární energii je vhodné využít
v kombinaci s elektrickým ohřevem.
Uváděné náklady na bydlení představují sice největší položku, nejsou však jediné, které můžeme příznivě ovlivnit. Zodpovědným počínáním lze dosáhnout nezanedbatelných úspor například při hospodaření
s vodou z veřejného vodovodu, kde se plýtvání vymstí dvojnásobně. Platíme totiž nejen vodné, ale i stočné.
Podobné je to i při nakládání s domovním odpadem, za který neseme plnou odpovědnost. Řešením je
jeho množství minimalizovat (vhodnost zboží a obalů při nákupech), recyklovat (například biologický
odpad kompostovat), využívat (spalitelný nezávadný odpad), nezbavovat se výrobků, které lze opravit
a samozřejmě zodpovědně třídit. Můžeme tak ušetřit nejen v rodinném, ale i obecním rozpočtu.
Každá úspora energie je významným ekologickým počinem, neboť šetří neobnovitelné zdroje naší
planety a oddaluje tak den, kdy se budeme muset spoléhat na nekonvenční zdroje, jakými jsou například
sluneční záření, vítr a oceány.
Jiří Kolrusz

Sport v obci
Po roční přestávce se opět podíváme na sportovní dění v naší obci za uplynulý rok 2004. Od 1. února
hráli fotbalisté Sokola Braškov zimní turnaj na umělé trávě v Rakovníku. Tento turnaj měl 2 skupiny po
6 účastnících. Braškov hrál ve skupině B, kde byli 3 soupeři hrající I.B třídu (Mšec, Lužná, Pavlíkov),
dorost SK Rakovník a vítěz okresního přeboru Rakovnicka Kněževes, který také postoupil do I.B třídy.
Braškov měl dobrý začátek a postupně porazil Mšec 2:0, dorost Rakovníka 5:3 a Lužnou také 2:0, ale
poslední dvě utkání se nepovedla a po porážkách od Pavlíkova 0:1 a od Kněževse 2:4 skončil Braškov
na 3. místě za Lužnou a Kněževsí.
Jarní kolo mistrovské soutěže zahájilo I.A mužstvo Braškova 28.3. ve Slaném, kde zvítězilo nad SK
Slaný B 6:2, pak porazilo doma Brandýsek 4:0, další zápas v Knovízi jen remizovalo 3:3, pak prohrálo na
svém hřišti s Kablem Kročehlavy 2:3 a následně v Tuchlovicích 1:3. Tím se prakticky rozplynula naděje
na postup do vyšší třídy. Kuriózní bylo další utkání na našem hřišti s posledními Uhy, které naši hráči
vyhráli 5:1, ale rozhodčí zápasu omylem uvedl do zápisu výsledek 4:1 a kapitán Braškova (Šimáček) při
podpisu zápisu se toho nevšiml, a tak platil výsledek jen 4:1. Dále vyhrál Braškov v Kamenných Žehrovicích 2:0 a na svém hřišti porazil dosud suverénně hrající Lidice 4:2. Ke konci soutěže naše mužstvo
již nehrálo „na plný plyn“ a soustředilo se hlavně na udržení svého 2. místa, když postupně prohrálo ve
Lhotě 0:2, doma porazilo sestupující Tuřany 3:1, pak prohrálo v Libušině 0:1, doma se zachraňující se
Velkou Dobrou B také prohrálo 1:2 a nakonec zvítězilo ve Stochově 5:0.
Vítězem okresního přeboru v ročníku 2003-2004 se tedy stalo mužstvo TJ Tuchlovice, které postoupilo do I.B třídy. Braškov si udržel své 2. místo. Z celkového počtu 26 zápasů Braškov 17x zvítězil, 3x
remizoval a 6x prohrál. Měl aktivní poměr branek 87 vstřelených a 35 obdržených. Získal tedy 54 bodů.
Nejlepším střelcem byl Nachtigal, který dal celkem 34 branek (23 na podzim 2003 a 11 na jaře 2004),
a tím se stal i nejlepším střelcem branek ze všech okresních soutěží. Z okresního přeboru sestoupili do
III. třídy: Uhy, Tuřany a Slaný B, který pak své B-mužstvo zrušil.
B-mužstvo Braškova ve své skupině A IV. třídy nejprve vyhrálo v Doksech 1:0, pak porazilo doma
Rozdělov 3:0, v Přítočně prohrálo 0:1, doma porazilo Kamenné Žehrovice B 1:0 a nejlepší výsledek udělalo
v Pleteném Újezdě, kde zvítězilo vysoko 9:0, ale hned nato prohrálo doma s Vinařicemi 0:5 a v Dubí 1:5,
pak porazilo doma Libušín B 2:1, ve Stochově uhrálo remizu 0:0, v Srbech vyhrálo 2:1 a nakonec doma
remizovalo s Kačicí 1:1. Po skončení celé soutěže se také umístilo na 2. místě za vedoucím Slovanem
Dubí. Z celkového počtu 22 zápasů Braškov B 12x vyhrál, 4x remizoval a 6x prohrál. dosáhl aktivní poměr
branek 46:29 a získal 40 bodů. V jarním kole dal nejvíce branek Fuit a to 7.
V letní přestávce se Braškov zúčastnil pohárového turnaje ve Družci, kde nejprve porazil Velkou
Dobrou 2:1, ale ve ﬁnále prohrál s Družcem 0:1 a obsadil tak 2. místo.
Tradiční pohárový turnaj v Braškově – 8. ročník memoriálu Zdeňka Zábranského se hrál ve dnech 7.
a 8. srpna s těmito výsledky: v prvním utkání vyhrál Družec nad Unhoští 3:1 a ve druhém Braškov porazil
po tuhém boji Doksy 2:1. V utkání poražených o 3. místo zvítězil Sokol Doksy nad TJ Unhošť 4:1 a ve
ﬁnále vítězů vyhrál Braškov nad Družcem 3:1 a stal se tak popáté vítězem tohoto turnaje.
Do nového ročníku soutěží přišly do Braškova 2 posily na hostování a to Franěk z Pavlíkova a Přerost
z Velké Dobré.
Novou mistrovskou soutěž v ročníku 2004-2005 zahájilo I.A mužstvo Sokola Braškov 22.8. na svém
hřišti se Spartou Doly Kladno a zvítězilo 2:0 a další zápas ve Stochově opět vyhrálo 3:0. Pak ale následoval
útlum, když jen remizovalo doma s Kamennými Žehrovicemi 1:1 a na hřišti Kabla Kročehlavy dokonce
prohrálo 1:3. Také v dalším zápase doma se Lhotou se naše I.A mužstvo dost nadřelo, ale přece jen těsně zvítězilo 2:1. V následném utkání v Otvovicích již podalo lepší výkon a jasně zvítězilo 3:0. Stejného
vítězství 3:0 dosáhlo i potom doma s Brandýskem. Nejtěžší utkání čekalo pak naše mužstvo v Lidicích,
které dosud všechny zápasy vyhráli. Začátek utkání se našim hráčům povedl a brzy se ujali vedení 2:0.
Pak Lidice stav otočily na 2:3 ve svůj prospěch, naši ještě minutu před koncem vyrovnali na 3:3, ale
v nastaveném čase (rozhodčí nastavil zápas o 5 minut) se domácím podařilo vstřelit vítěznou branku
a naši odešli s porážkou 3:4. Dalším soupeřem našeho mužstva byl Libušín, nad kterým naši hráči doma
zvítězili 3:0. O posvícení cestoval Braškov do Černuce, kde se mu příliš nevedlo a odjel s porážkou 1:2.
Konec podzimního kola zastihl naše mužstvo v dobré formě a tak nejprve v předehrávaném utkání
doma s Knovízem zvítězilo 4:0, pak opět na svém hřišti porazilo Velkou Dobrou B dokonce 6:0 a také
v posledním utkání v Bělči zvítězilo 3:1.
Za celé podzimní kolo 9x zvítězilo, 1x remizovalo a 3x prohrálo. Získalo 28 bodů a aktivní poměr
branek 35:12 a obsadilo tak znovu své oblíbené 2. místo. Nejvíce branek vstřelil opět Nachtigal, i když
jen 10, protože soupeři ho již dobře znají a tak ho pečlivě hlídají. Za ním následují Veselý a Šimáček po
5 brankách, Přerost 3 atd.
B-mužstvo Braškova mělo výborný start do podzimní soutěže, když postupně porazilo Velké Přítočno
B 3:0, Rozdělov 4:1 a Kamenné Žehrovice B 3:2, pak sice prohrálo s Doksy B 0:1, nato však opět zví-

tězilo v Pleteném Újezdě 2:1 a na chvíli se objevilo na čele tabulky. Zlom nastal v dalším utkání doma
s posledními Srby, které naše Béčko prohrálo 2:4 a pak následovaly další porážky v Libušině 1:3 a doma
s Vinařicemi rovněž 1:3. Ve Svinařově ještě zvítězilo 2:0, ale poslední zápas doma s vedoucími Bratronicemi zase prohrálo 0:2 a dosáhlo zatím nejhoršího umístění v dosavadním účinkování v této soutěži, a to
na 7. místě. Nejvíce branek za B- mužstvo Braškova v podzimním kole dali Fuit a Zajíc, a to oba po 5.
Průběžné tabulky po polovině soutěže vypadají následovně:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lidice
BRAŠKOV
Běleč
Kablo Kročehlavy
Lhota
Velká Dobrá
Libušín
Sparta Kladno
Kamenné Žebrovice
Knovíz
Černuc
Brandýsek
Otvovice
Stochov

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

OKRESNÍ PŘEBOR
12
1
0
9
1
3
8
0
5
6
4
3
6
4
3
6
1
6
5
3
5
5
2
6
4
4
5
4
3
6
4
0
9
3
2
8
3
1
9
2
2
9

45:12
35:12
23:23
28:16
21:14
28:29
27:32
21:24
14:17
23:33
19:26
20:32
16:34
17:33

37
28
24
22
22
19
18
17
16
15
12
11
10
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bratronice
Kamenné Žehrovice
Vinařice
Pletený Újezd
Libušín B
Velké Přítočno B
BRAŠKOV
Doksy B
Rozděliv
Srby
Svinařov

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

IV. TŘÍDA – skupina A
8
1
1
7
1
2
6
1
3
6
1
3
4
4
2
4
3
3
5
0
5
4
1
5
2
0
8
1
2
7
1
0
9

36: 4
28:22
30:14
25:15
31:16
15:13
18:17
20:28
13:46
16:28
7:36

25
22
19
19
16
15
15
13
6
5
3

Naše I.A mužstvo se již neúčastní zimního turnaje v roce 2005 na umělé trávě v Rakovníku, ale
přihlásilo se na zimní turnaj rovněž na umělé trávě, který pořádá SK Kladno o pohár primátora města
Kladna.
Tento turnaj se hrál ve třech skupinách po čtyřech mužstvech. Braškov měl ve své skupině účastníky
I.B třídy Slavoj Kladno a Slavoj Koleč a ještě účastníka pražského přeboru Aritmu Dejvice. Naši hráči
začali turnaj vítězstvím nad Slavojem Koleč 3:2, ale v dalších zápasech se již tolik nedařilo a prohráli se
Slavojem Kladno 2:3 a Aritmou Praha 1:4.
Naše I.A mužstvo sehraje před zahájením jarní části mistrovské soutěže ještě několik přípravných
zápasů. 12.2. sehrálo přátelské utkání na umělé trávě v Rakovníku s Roztoky u Křivoklátu a zvítězilo
7:1. Kádr mužstva se prakticky nezměnil, navíc byl získán hráč Přerost natrvalo.
Jarní kolo okresního přeboru zahájí I.A mužstvo v sobotu 26. března na hřišti Sparty Kladno. B-mužstvo
začne hrát jarní soutěž IV. třídy o 14 dní později, tj. 10. dubna v Kamenných Žehrovicích.
Oddíl ledního hokeje ČNES Braškov sice začal svoji mistrovskou soutěž vysokým vítězstvím 10:1 nad
Kralupy B, ale v dalším průběhu soutěže se mu již tolik nedařilo a po polovině soutěže byl na 5. místě
ze 7 účastníků.
O průběhu jarní části mistrovské soutěže si řekneme v dalším vydání Braškovských novin.
Za TJ Sokol Braškov
Josef Kreisinger

Okénko pro děti
VÍTÁME JARO
Velikonoce jsou již podle staré lidové tradice svátky jara. Velikonoční pondělí je významný den a jsou
pro něj typické dvě věci – vajíčko a pomlázka.
Vajíčko jako symbol zrodu se od dávných dob maluje – hlavně načerno. Klasické je malování voskem
a barvení v jedné či více barvách po sobě. Nebo se vajíčko krášlí vyškrabávanými nebo leptanými vzory
a polepuje slámou nebo travinami. A nakonec pomlázka. Zelené pruty, z nichž je upletena, v sobě
v lidové víře nese sílu země. Tato síla se šleháním přenáší. Šlehají se děti, ženy, muži. Je to blahodárný
akt, za který se platí – vajíčky, pohoštěním, dárky. Pomlázka musí být ze zelených prutů, protože jinak
akt pomlazení neplatí. Vajíčko, kterým koledníka obdarujeme, musí být plné, vlastnoručně malované.
Protože jen takové v sobě nese symbol života.

BARVÍME A ZDOBÍME VELIKONOČNÍ VAJÍČKA

bylo přesné,). Potom na přední stranu čtvrtky
slabě nakreslíme tužkou tvar vajíčka a špičatými
nůžkami vystřihneme. Do vystřiženého vajíčka (na
zadní stranu) lepíme barevná kolečka.

PLETEME POMLÁZKU
Pomlázky se splétají z vrbových, březových
proutků. Najdeme si pěkné pruty a seřízneme
na stejnou délku. Před splétáním je namočíme
alespoň na tři hodiny do vody, aby byly pružné.
Jednoduchou pomlázku můžeme plést ze 3 a 4
pramenů.

Složité techniky ponecháme zkušeným malérečkám. Nejjednodušší a zároveň nejstarší způsob zdobení
je barvení vařených vajec v jedné barvě. Další jednoduchou technikou zdobení bílých vajec je ovazování
rostlinnými částmi. Drobné lístky jetele, jahodníku, řebříčku, mladých pampelišek, různé trávy rozložíme
na propustnou látku (nejlépe silonovou punčochu), na ni položíme vejce a látku na obou koncích pevně
stáhneme a zavážeme. Takto ovázané vajíčko ponoříme do odvaru z cibulových slupek. Potom vejce
rozbalíme a odstraním listy. Na kraslici zůstane krásný přírodní ornament.

Ale my si připravíme 8 prutů, které na silnějším
konci pevně omotáme jedním tenkým nebo rozpůleným prutem; vznikne nám držadlo. Nakonec
pomlázku ozdobíme barevnými pentlemi a už
můžeme spustit: „Hody, hody, doprovody, dejte
vajíčko malovaný…“
Pracovní postup: Nejprve se naučíme plést
pomlázku ze silnějších provázků. Provázky rozdě-

KYTICE Z KRASLIC
Malovaná, vybarvená nebo i bílá vyfouknutá vajíčka (vejdumek) navlékneme na barevné stuhy a uvážeme je na větvičky jívy, břízy a černého bezu. dáme-li tyto větvičky do teplé místnosti, zazelenají se
nejen prvními lístečky, ale ozdobí je kočičky a jehnědy. Pak odzobené proutky svážeme v kytici a hezky
ji naaranžujeme do prostého hliněného džbánu nebo hladké nabarvené keramické vázy.
Kytici z kraslic můžeme naaranžovat třeba na ošatku, která visí
na stěně.

KNIHOVNA V ROCE 2004

Věra Přibylová, knihovnice

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ (výběr)
Pro dospělé:
Cartland, B.: Jak trestá láska
Cook, R.: Záchvat
Devátá, I.: Rodinný podnik
Essexová, K.: Kleopatra
Halley, A.: Přetížení
Javořická, V.: List ve větru
Johnson, V.: Princezna Džarmíra
Johnson, V.: Deník kanadské manželky
Maxwell, R.: Královna rebelů
McBain, Ed: Dlouho jsme se neviděli
Mc Bain, Ed: Zbraně
Mika, J.: Náměstíčko
Šindelář, V.: Paměti pražského kata
Větvička, V.: Moje vzpomínková dobrá jitra
Vondruška, V.: Znamení rožmberské růže
Woodová, B.: Duhový had
Woodová, B.: Plamen duše
Woodová, B.: Noční vlaky
Terezka Fialková: Zimní pohoda

Milé děti, přeji vám hodně hezkých chvil nad
vaším dílkem. Ať je pro vás tvůrčí práce dobrodružstvím i hrou a radostí.
VESELÉ VELIKONOCE A KRÁSNÉ JARO

Věra Přibylová, knihovnice

Činnost knihovny
V loňském roce navštěvovalo knihovnu 167
čtenářů, z toho 49 dětí. Celkem bylo zaznamenáno 1657 návštěv. Je potěšitelné, že knihovnu
nadále navštěvuje řada školáků, ale i předškoláků,
kterým se v knihovně líbí. Knihovnu navštěvuje
také dospívající mládež, zejména studenti, kteří si
půjčují studijní literaturu. Knihy, které v knihovně
nemáme, se zajišťují formou meziknihovní výpůjční služby ze Středočeské vědecké knihovny
v Kladně.
V roce 2004 bylo půjčeno 8159 svazků knih
a zajímavé je, že skoro polovina výpůjček byla
naučná literatura. Knihovna má ve svém fondu
3064 svazků knih a je nadále doplňována podle
potřeb a složení čtenářů. V loňském roce přibylo
85 svazků nových knih a navíc bylo ještě formou
souborů ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně půjčeno 717 nových knih. Po celý rok bylo tedy
z čeho vybírat a věřím, že čtenáři byli s novinkami
spokojeni.
Z rozpočtu obce se předplácí ještě 10 časopisů
(100+1, Mladý svět, Vlasta, Tina, Květy, Výběr,
Burda, Praktická žena, Receptář a ABC), které
knihovní fond doplňují, neboť obsahují nejnovější
události, zajímavosti a fakta ze všech vědních
oborů.
Cílem působení místní knihovny je nadále
uspokojovat potřeby a požadavky všech našich
čtenářů, kterým touto cestou děkuji za jejich
návštěvu a těším se na další nové čtenáře, kteří si
do naší knihovny najdou cestu.

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍČKO
Patří k hezké tradici. Můžeme ho rychle a vkusně vyrobit z barevných koleček kancelářské děrovačky.
Pracovní potřeby: Kladívkovou čtvrtku velikosti obálky v polovině
přehneme, jemně podle pravítka nařízneme (to proto, aby přehnutí

líme do dvou svazků po čtyřech vláknech a každý
z nich uchopíme jednou rukou. Prvé vlákno levého pramenu vedeme přes 5. a 6. vlákno pravého
pramenu. Pravým a levým pramenem se rozumí
pramen, který držíme pravou a levou rukou. Tato
dvě vlákna podvlékneme a stáhneme k palcové
straně opět levé ruky. Pak vezmeme pravé krajní
vlákno osmé, vedeme přes vlákno čtvrté a první,
podvlékneme a stáhneme k palci pravé ruky. Čili
každé vlákno z malíkové strany se nám dostane
k palcové straně stejné ruky. Jestliže jsme dobře
zvládli techniku pletení provázků, pustíme se do
pletení z prutů. Čtyřhranná pomlázka upletená
vlastníma rukama vám jistě udělá radost.

Naučná literatura:
Auská, N.: Bella Itália
David, P.: 666 přírodních krás České republiky
Francková, Z.: Kuchařka úplně pro každého
Kareš, J.: Med jako lék
Mahelová, L.: Pečeme podle babiček
Mandžuková, J.: Hurá do sladkého pečení
Martin, P.: Velikonoce nejen v kuchyni
Neužil, L.: Jablečná kuchařka
Noble, C.: Jak uplést rukavice s norským vzorem
Polách, A.: Richenza. O životě královny Alžběty
Rejčky
Říhová, H.: Bydlíme na zahradě
Schneiderová, S.: Co by dívky měly vědět o lásce
Schneiderová, S.: Co by kluci měli vědět o lásce
Soukup, R.: Fotografujeme digitálně
Suchá, J.: Kuchařka levných dobrot
Vlk, V.: Zahradní krby a grily
Zagorová, H.: Dřív než to zapomenu
Nové knihy pro vás:
Čtvrtek, V.: Vodník Čepeček
Francková, Z.: Říkají mi Betty
Havel, J.: Barbánek je můj kamarád
Lomová, L.: Anča a Pepík
Munkovi, A., J.: Nová dobrodružství Štaﬂíka
a Špagetky
Ruyer, F.: Čarodějka Hermína
Ryšava, V.: Z ježečkovy kapsičky
Steklač, V.: Jak jsme se učili slušně nadávat
Štíplová, L.: Proslulé příběhy Čtyřlístku
Žárský, A.: Obrázkové Staré pověsti České
Naučná literatura:
Bennetovi, S., R.: 365 zábavných činností bez
televize
Grisewood, S.: Vyrábíme šperky
Kubern, J.: Tvoříme z hedvábného papíru
Mandel, E.: Magická kniha hlavolamů
Moras, I.: Mláďata z korálků
Postránecký, M.: Cvičíme postřeh a logiku
Sedláčková, Š.: Veselá kuchařka
Stowel, Ch.: Vyrábíme přáníčka
Wurst, E.: Nová překvapení z Kinder vajíček
500 otázek a odpovědí
Tyto knihy a řadu dalších si můžete vypůjčit v místní knihovně na obecním úřadě.
Výpůjční doba: středa 15.45 – 18.30 hodin
Těším se na vaši návštěvu
vaše knihovnice
Příspěvky zasílejte do: 20. května 2005
Vydává Obec Braškov
Sponzoruje a tiskne Kartex Valdek

