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Všichni občané jsou srdečně zváni na 

15. veřejné zasedání 
zastupitelstva obce Braškov

které se koná v pondělí 13. prosince 2004 v 18,00 hod.
v restauraci na Braškově

s tímto programem:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení 14. veř. zasedání
3. Zpráva o činnosti rady obce 
4. Výsledek hospodaření obce k 30.10.2004
5. Projednání a schválení náj. smluv s VKM a 2. dodatku smlouvy se SFŽP
6. Projednání a schválení rozpočtu na r. 2005
7. Různé 
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr

Vážení spoluobčané,

spolu se závěrem roku se vždy snažíme bilancovat úspěchy a neúspěchy, hodnotit, jak se 
nám v uplynulém roce dařilo a čeho se nám naopak nepodařilo zcela dosáhnout.

Naše obec se řadí mezi stabilní, ekonomicky ne příliš silné, ale také nikoli mezi mimořádně 
zadlužené. Po vyrovnání závazků vůči Státnímu fondu životního prostředí se nám podařilo 
získat prostředky prodejem plynovodu STP Praha.

Obec soustavně hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. V tomto roce se podařilo dokončit dre-
náže, které při normálních klimatických podmínkách budou odvádět drenážní vody ze systémů 
vybudovaných v r. 1933 a částečně v 60. létech minulého století mimo čistírnu odpadních vod 
a v příštím roce bude odkanalizována zbývající část obce – Toskánka. Jen škoda, že sousední 
obec Pl. Újezd nemá vybudovanou čistírnu, neboť odkanalizování tam by bylo nesrovnatelně 
levnější a technicky jednodušší.

V závěru tohoto roku se mi podařilo získat účelové dotační prostředky, které používáme 
k výstavbě víceúčelového a dětského hřiště nad obec. úřadem. Ani po navýšení těchto dotací 
o část vlastních prostředků nebude akce zcela dokončena a s částí prostředků umožňujících 
úplné dokončení bude třeba počítat i v roce 2005.

V příštím roce bychom také chtěli začít splácet obrovský dluh, který má obec ve stavu míst-
ních komunikací. Dokumentaci jejich rekonstrukcí uhradíme rovněž zčásti z mimořádných 
dotací.

Já i vedení obce se však věnujeme i ostatním oblastem života, kde se však neobejdeme bez 
Vaší aktivní spoluúčasti.

Jen málo se nám zatím daří zlepšovat vztah a úctu lidí k přírodě v okolí obce. Stále ještě 
existuje řada neukázněných jedinců, kteří ji znehodnocují např. černými skládkami, přestože 
obec vynakládá poměrně značné prostředky na organizovanou likvidaci odpadu. 

Vážení občané, chtěl bych opakovaně využít této příležitosti, abych poděkoval všem, kteří 
se i sebemenším dílem podílejí aktivně na řadě drobných, ale i větších akcí, kteří nezůstávají 
stranou v úsilí o další, a to i společenský rozvoj naší obce. Skoro se bojím, že se budu opako-
vat, ale přesto musím znovu vyzdvihnout činnost Sboru pro obč. záležitosti, místní knihovny, 
hasičů, sportovců, ale i rybářů, kteří se pokoušejí pokračovat v tradiční činnosti i po úmrtí 
F. Prokše.

Poděkovat bych chtěl i všem těm, kteří se snaží o toleranci a dobré sousedské vztahy a soužití 
bez závisti, zloby a konfliktů. Přivítat bych chtěl i naše nové spoluobčany a přál bych jim i sobě, 
aby si brzy osvojili svůj vztah a sounáležitost k naší obci.

Dovolte mi, vážení občané, abych Vám závěrem popřál příjemné, ničím nerušené a po-
hodové Vánoce a do příštího roku 2005 mnoho pracovních i osobních úspěchů a zejména 
pevné zdraví.

František Haas

Spokojené, láskou a porozuměním 

naplněné vánoční svátky, 

hodně zdraví, štěstí a úspěchů 

v novém roce 2005

Vám přejí 

členky redakční rady Braškovských novin

Pozvánka

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ



V uvedeném období se rada obce v souladu 
s programem činnosti sešla na pěti schůzích.

44. schůze rady – 4.10.2004 především hodno-
tila 14. veřejné zasedání. Konstatovala standardní 
účast i úroveň diskuse. Některými občany byly 
vzneseny námitky, že nebylo dobře slyšet a ro-
zumět některým vystoupením zastupitelů. Bylo 
projednáno i usnesení tohoto zasedání, které neu-
kládalo žádné konkrétní úkoly. Zpráva o kontrole 
jeho plnění je otištěna na jiném místě tohoto čísla 
Braškovských novin.

V další části schůze pak za účasti Dr. Malého 
projednala informaci o schůzce tohoto výboru 
s finančním výborem, na níž byly řešeny některé 
připomínky účetní pí. Votavové a upřesněny 
náplně činnosti obou výborů. Byla připomenuta 
interpelace ing. Machovské na 14. zasedání 
k vlastnickým poměrům komunikace v lokalitě 
„U Háje“ a vysvětleno, jak je řešena v územním 
plánu obce. Oba výbory byly požádány o prověření 
hospodaření MŠ a čerpání dotací.

K přípravě krajských voleb jsem radu informo-
val o stavu jejich přípravy a o povinnosti svolat do 
15.10. ustavující zasedání volební komise.

V další části programu schůze rady p. Novotný 
informoval o výsledku schůzky mikroregionu 
v Bratronicích, předsedovi stav. komise bylo ulo-
ženo předložit návrh plánu oprav a rekonstrukcí 
místních komunikací a opakovaně byly projednány 
záležitosti prodeje státní půdy v katastru obce 
a s tím související naše požadavky na Pozemkový 
fond ČR.

Přes opakované opravy oken v bytě MŠ dochází 
při prudkých deštích stále k zatékání do bytu. 
Rada proto rozhodla o výměně oken za plastová.

Opakovaně se rada zabývala záležitostí prodeje 
pozemků v ul. Pod Horkou a části Zahradní spo-
lečností DISKRET, o níž bylo informováno již 
14. veřejné zasedání zastupitelstva.

Rada vzala na vědomí informaci komise veř. 
pořádku a životního prostředí o dnešním jedná-
ní ve věci měření hluku ze silnice I/6 (stížnost 
ing. Kouby a spol.) se zástupci Krajské hygienické 
služby a dále moji informaci a návrh na možnost 
získání dotace ve výši 30% nákladů, tj. 300 tis. Kč 
na rekonstrukci některé z místních komunikací.

V závěru pak rada odsouhlasila moji účast 
na akci EU v Kokosu a stanovila program další 
schůze.

45. schůze rady – 18.10.2004 – projednala 
a vzala na vědomí informaci předsedkyně kulturní 
komise a zprávu o činnosti Sboru pro občanské 
záležitosti. Komise na závěr února 2005 připra-
vuje estrádní program v restauraci na Valdeku. 
V případě, že to bude nutné, odsouhlasila rada 
i dotaci na zajištění této akce. 

Ing. Bednářová poté podala informaci o mož-
nostech získání prostředků z mimorozpočtových 
zdrojů s tím, že zatím nejsou zcela ujasněny pod-
mínky pro zpracování žádostí a přístupu k těmto 
prostředkům z fondů EU.

Rada vzala na vědomí informaci o tom, že 
proběhla ustavující schůzka okrskové volební ko-
mise pro zajištění krajských voleb a že je zajištěno 
i splnění dalších úkolů, které harmonogram min. 
vnitra ukládá starostovi obce.

Odloženo bylo projednání komise veř. pořád-
ku a životního prostředí z důvodu dovolené její 
předsedkyně.

Při projednání úkolů výstavby bylo rozhodnuto 
o svolání kontrolního dne postupu prací na více-
účelovém a dětském hřišti nad obecním úřadem 
tak, aby bylo zajištěno splnění úkolů, vyplývajících 
z uzavřených smluv o dotaci.

Opakovaně byl projednán stav vyřizování na-
šich žádostí na Pozemkovém fondu ČR o vydání 
některých pozemků obci.

Rada odsouhlasila předložení žádosti manž. 
Ulmových o prodej pozemku č. 20/17 o výměře 
17 m2. 

Po projednání vzala rada na vědomí výsledek 
dílčího přezkoumání hospodaření obce v r. 2004, 
provedeného 11. a 12.10.2004 a rozhodnutí o uza-
vírce silnice II/118 v souvislosti s rekonstrukcí 
silnice na návsi v obci Kyšice.

46. schůze rady – 1.11.2004 projednala a vzala 
na vědomí výsledky hospodaření obce k 30.9.2004 
po jejich předchozím projednání ve fin. výboru. 
Projednání návrhu rozpočtu obce na r. 2005 pak 
bylo odloženo na další 47. schůzi rady .

V souvislosti s financováním a dostavbou 
kanalizace v obci po prověření stavební komisí 
rozhodla rada, že nebude z ekon. důvodů reali-

zována projektovaná stoka „S“ na Valdeku. Byly 
také projednány závěry kontrolního dne výstavby 
víceúčelového hřiště a dět. hřiště a byla přijata 
příslušná opatření.

Po několika opakovaných jednáních rada od-
souhlasila obnovu některých dopravních značek 
na místních komunikacích a rozhodla o zajištění 
nabídek k jejich realizaci. Současně schválila roz-
místění dalších tabulek upozorňujících na zákaz 
skládky pod pokutou 5.000,- Kč.

Rada vzala na vědomí stížnost manž. Ajmových 
a požádala stav. úřad v Unhošti o její řešení. Dále 
vzala na vědomí, že byly předloženy smlouvy 
o pronájmu dokončených částí kanalizace a při-
pravované kanalizace na Toskánce s tím, že budou 
předloženy k odsouhlasení zastupitelstvu. Na 
možnost seznámení se s těmito smlouvami jsou 
občané upozorněni na úřední desce. 

Byla doručena i 2. změna smlouvy se Stát. fon-
dem život. prostředí, jíž se snižuje dotace o akci 
„Odvedení drenážních vod“. I tato smlouva bude 
předložena k projednání a odsouhlasení zastupi-
telstvu obce, přičemž se ještě pokoušíme tento 
nepříznivý stav změnit opakovaným jednáním 
s min. život. prostředí Ambrozkem.

 Rada také rozhodla o vánoční výzdobě okolí 
pomníku před obecním úřadem.

 V závěru ještě tato rada projednala a vzala na 
vědomí stav přípravy realizace akce Kanalizace 
Toskánka a informaci o semináři „Den malých 
obcí“.

47. schůze rady – 15.11.2004 projednala za 
účasti předsedkyně fin. výboru výsledky hospoda-
ření obce k 30.10.2004 a po projednání ve výboru 
a jeho doporučení rozhodla, že zastupitelstvu 
bude předložen k projednání a schválení návrhu 
rozpočtu v alternativě „B“.

Rada se pak stručně zabývala přípravou inven-
tur a odsouhlasila složení jednotlivých komisí. 

Za účasti předsedkyně komise veř. pořádku a ži-
vot. prostředí pak byla projednána problematika 
činnosti této komise a některé konkrétní úkoly 
(stížnost na hluk silnice I/6 a letišť, stav kontrol-
ních měření Krajskou hygienickou stanicí, nutnost 
zrušení vyhlášky č. 1 vyhláškou, posouzení stavu 
porostů při vjezdu do Braškova od Kyšic a možnost 
jeho vykácení či prořezu apod.).

Podrobně pak rada projednala orientační pří-
pravu 15. veřejného zasedání a schválila návrh jeho 
programu. Opakovaně se rada zabývala situací 
kolem dotace SFŽP v souvislosti s předloženou 
2. změnou smlouvy o podpoře se závěrem, že ještě 
do 15. zasedání očekáváme definitivní stanovisko 
ministra ŽP Ambrozka.

Rada konstatovala, že pokračují práce na 
víceúčelovém hřišti i dět. hřišti, a uložila, aby po 
projednání ve stavební komisi ing. Doksanský 
předložil návrh fin. požadavků pro r. 2005, který 
by umožnil úplné dokončení akcí.

Pokud jde o dražbu pozemků (ul. Pod Horkou 
a Zahradní), koná se další její kolo 9.12.2004 za 
cenu 90.000,- Kč (tj. asi 51,- Kč/m2). Rada uložila 
pokusit se ještě opakovaně dosáhnout zrušení 
této dražby, nebo snížení ceny na úroveň cca 20,- 
Kč/m2, za níž jsou v obci pozemky pro komunikace 
standardně vykupovány.

Podrobně byly pak projednány otázky souvisejí-
cí s veřejnou soutěží akce „Kanalizace Toskánka“. 
Projektant předložil podklady pro výběrové řízení 
a rada odsouhlasila složení komise, která výběr. 
řízení zajistí v souladu se zákonem č. 40/2004. 
Předsedkyní komise byla zvolena ing. Bednářová 
a členy ing. Doksanský, Sklenář, ing. Dolejšová, 
J. Novotný event. p. Pobříslo (VKM) a projektant 
ing. Fiala. 

Cílem je ukončit výběrová řízení ještě v tomto 
roce tak, aby po vydání stav. povolení mohla být 
akce zahájena co nejdříve v r. 2005, kdy musí být 
dokončena.

Rada také odsouhlasila uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene ve výši 6.000,- Kč 
s Ředitelstvím silnic a dálnic pro zřízení přípojek 
přes stávající silnici I/6.

Před závěrem jsem informoval radu o odpovědi 
vedoucího odboru dopravy kraj. úřadu k mojí 
stížnosti na dopravu, která vyplynula ze schůzky 
starostů obcí v Unhošti. 

V závěru pak rada odsouhlasila program další 
schůze rady.

48. schůze rady se konala 29.11.2004, tedy 
po uzávěrce tohoto čísla B. novin, a zpráva o ní 
bude přednesena na 15. veřejném zasedání 
13.12.2004.

První část zprávy byla otištěna v Brašk. novinách a zahrnovala zprávu o činnosti 38.-41. schůze rady 
a 12. mimořádného zasedání zastupitelstva obce. 

Po uzávěrce tohoto čísla BN se konaly ještě 42. a 43. schůze rady a 13. mimořádné zasedání zastupi-
telstva.

42. schůze rady – 6.9.2004 se zabývala řadou záležitostí, zejména pak přípravou 13. mimořádného 
zasedání zastupitelstva a jeho řádného 14. zasedání.

Rada vzala na vědomí, že byly splněny podmínky a předány všechny podklady k žádostem o dotace 
z Programu obnovy venkova. Změnila se metodika u dotace na dětské hřiště, kde poskytnutých 180 
tis. Kč činí pouze 50% dotace, zbývajících 180 tis. Kč uhradí obec z vlastních prostředků. Na projekty 
rekonstrukcí komunikací jsme získali dotaci ve výši 100 tis. Kč, tj. 70% nákladů, rozdíl rovněž hradíme 
z vlastních prostředků. Na víceúčelové a dětské hřiště jsem již dříve uzavřel smlouvu o dotaci s odborem 
školství KÚ Středočeského kraje ve výši 200 tis. Kč. Rada proto podrobně probírala zejména podmínky 
realizace hřiště, neboť akce musí být dokončena do 30.11.2004. Pro ujasnění uvádím, že na zřízení tohoto 
hřiště je uvažováno s oběma dotacemi a vlastními rozpočtovanými prostředky ve výši 500 tis. Kč, tedy 
celkem s 880 tis. Kč.

Rada vzala dále na vědomí informaci, že probíhají jednání o prodeji státní zemědělské půdy v katastru 
obce.

Protože projekty rekonstrukcí komunikace budou předloženy do 30.11.2004, bylo stav. komisi uloženo 
projednat a připravit plán postupu těchto prací, samozřejmě v závislosti na fin. prostředcích, které bude 
mít obec pro tento účel k dispozici.

Dokončena a zkolaudována byla stavba drenáží. Pokračují jednání o náhradě prostředků, které byly 
rozhodnutím SFŽP sníženy o příspěvek na tuto akci. Po jednání s ministrem ŽP jsme požádali o opako-
vané jednání s ředitelem SFŽP, na němž předložíme naše návrhy řešení.

Byla uzavřena smlouva o bezplatném pronájmu pozemku č. 61/17 na Toskánce, který by měl po zajištění 
jeho údržby sloužit jako dětské hřiště.

Rada se také zabývala dopravní závadou způsobenou vysazenými ořešáky a lípou u silnice proti hřišti 
na Valdeku a dopravní situací v ul. Pod Horkou, na níž neúnosně vzroste provoz a hledala řešení tohoto 
problému, které nespočívá jen v dopravním značení, které není řidiči respektováno.

Starosta a jeho zástupce pak radu informovali o závěrech schůze komise veř. pořádku, jíž se zúčastnili 
25.8.2004. Na ní byl vyjasněn vztah komise a vedení obce a některé z toho plynoucí problémy, disku-
tována otázka zrušené vyhlášky č. 1/2004 (o pořádku a čistotě v obci), event. využití nezaměstnaných 
při úklidu a údržbě v obci podle připravované novely zákona, stav dopravních značení a pořádku v obci 
a další problémy, související se životním prostředím. V závěru schůzky jsem komisi požádal o stanovisko 
k předložené žádosti odboru životního prostředí KÚ Středočeského kraje ve věci vydání integrovaného 
povolení pro zařízení VESETA s.r.o.

V další části této schůze pak rada projednala stav příprav voleb do krajského zastupitelstva, opakovaně 
se zabývala situací kolem veřejné dražby pozemku 269/1 (ul. Pod Horkou a Zahradní) a uložila připravit 
smlouvy o zřízení věcného břemene drenáží na soukromých pozemcích.

V závěru schůze pak vzala rada na vědomí, že další žádost o změnu ÚPNSÚ předložil p. Leder a pro-
jednala další přípravu 13. mimořádného zasedání a 14. řádného zasedání zastupitelstva obce.

13. mimořádné zasedání ZO se konalo okamžitě po skončení 42. schůze rady 6.9.2004. Toto zastupitel-
stvo bylo původně svoláno jen proto, aby delegovalo zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu VKM 
a projednalo přípravu řádného 14. veřejného zasedání zastupitelstva 29.9.2004. S ohledem na aktuální 
situaci byl pak program rozšířen o projednání návrhu na vydání některých státních pozemků obci.

V průběhu diskuse pak ing. Bednářová navrhla vybudování kruhového objezdu na křižovatce býv. 
silnice I/6 se silnicí II/118 nad obcí k omezení častých nehod a na základě vystoupení pí. Poštolkové byla 
také diskutována otázka stanoviska obce ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení VESETY 
s.r.o. K této záležitosti přijalo toto mimořádné zasedání usnesení, s jehož plněním jsem vás seznámil 
v bodě č. 1 dnešního programu (v kontrole plnění usnesení tohoto zasedání).

43. schůze – 20.9.2004 se kromě kontroly plnění úkolů a hodnocení 13. mimořádného zasedání za-
stupitelstva a jeho usnesení zabývala především přípravou 14. řádného zasedání 29.9.2004 a výsledky 
hospodaření obce k 31.8.2004.

Byl definitivně stanoven program 14. veřejného zasedání s tím, že v bodě „Různé“ bude předložen 
návrh na převod některých pozemků od PF ČR a návrh na úpravu poplatků za svoz odpadů.

Rada také podrobně projednala výsledky hospodaření obce k 31.8.2004, poté co je projednaly finanční 
a kontrolní výbor zastupitelstva. Seznámení s tímto výsledkem hospodaření je předmětem bodu č. 4 
dnešního veřejného zasedání zastupitelstva.

Na úseku výstavby se rada zabývala stavem přípravy a realizace víceúčelového a dětského hřiště. Rada 
byla také seznámena s náměty jednání starosty s vedením SFŽP o případné změně rozhodnutí ministra 
ŽP, jímž se stanoví rozsah dotace na dokončení kanalizace v obci.

Na vědomí vzala rada informaci o programu schůzky k řešení dopravy, kterou jsem svolal na 29.9.2004 
do kanceláře starostky Unhoště za účasti zástupců odboru dopravy KÚ, SÚS Kladno a sousedních 
obcí.

Rada uložila zajistit kontejnery na velkoobjemový a biologický odpad na říjen, resp. listopad t.r., 
odsouhlasila nákup první části restitučního požadavku od p. Kubálka v rozsahu asi 1 ha za 70 tis. Kč 
a uložila mi jednat o nákupu zbývajícího rozsahu restitucí, vzala na vědomí informaci zástupce starosty 
v záležitosti dražby místní komunikace v ulici Pod Horkou a části Zahradní a informaci starosty o průběhu 
a výsledcích valné hromady Svazku měst a obcí VKM v Kralupech a mimořádné valné hromady VKM 
a.s., která schválila změnu stanov a rozhodla o rozdělení podniku a prodeji jeho části.

V závěru schůze pak rada vzala na vědomí moji zprávu o přípravě voleb do krajského zastupitelstva 
a projednala některé organizační záležitosti.

Doplněk zprávy 
o činnosti rady obce 
v období od 11. do 
14. veř. zasedání

Zprávy z obecního úřadu

ZPRÁVA
O ČINNOSTI RADY OBCE V OBDOBÍ 

MEZI 14. A 15. VEŘEJNÝM ZASEDÁNÍM 
ZASTUPITELSTVA OBCE

Důležitá upozornění
Pro opakované stížnosti pí. Švejcarové na nepořádek a nevhodnost umístění bikranových van 

na odkládání velkoobjemového a kompostovatelného odpadu na Valdeku u rybníka, rada obce 
rozhodla o změně stanoviště od roku 2005:

Bikranové vany budou přistavovány v ulici Krátké (před domem paní Cábové).

Nové známky na popelnice budou v prodeji na obecním úřadě do konce ledna 2005 – přesný 
termín bude oznámen letákem do domů. Svoz popelnic v lednu bude pokračovat podle vylepených 
známek z roku 2004.

Obecní úřad Braškov



FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 10. 2004
V ý d a j e v Kč

Silnice - opravy a udržování (úklid sněhu,opr.ul.Zahradní, K Háji) 74 614.60

Rybníky (násada ryb) 4 977.00

Mateřská škola (příspěvek na oslavy) ) 10 256.50

Mateřská škola(oprava omítek v jídelně) ) 83 817.20

Oprava účtu z roku 2003 ) 23 494.00

Místní knihovna (odměna,nákup knih a časopisů) 23 206.00

Kronika (odměna, materiál) 3 080.00

Sbor pro občanské záležitosti 5 334.50

Zájmová činnost (akce pro děti) 0.00

Správa obecního úřadu 1 137 756.29

v tom :

odměny obecního zastupitelstva 298 280.00

platy zaměstnanců OÚ 296 624.00

platy za 12/2003 66 242.00

různé práce pro OÚ (odměny BN, letáky, čekárny) 2 264.00

povinné pojistné na soc. zabezpečení 75 410.00

povinné pojistné na zdrav. pojištění 24 267.00

zákonné pojištění odpovědnosti 802.00

pojištění obecního majetku 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 20 547.00

odborné publikace 8 180.00

voda 609.00

plyn 39 456.66

elektrická energie 7 707.95

služby pošt 2 104.00

služby telekomunikací 88 288.28

služby peněžních ústavů 17 853.90

poskytované zálohy vlastní pokladně včetně peněz na cestě 4 907.00

služby nevýrobní povahy (školení) 6 886.00

nákup služeb (údržba a reinstalace software - KEO) 22 666.50

opravy a udržování 0.00

cestovné 2 270.00

platby daní a poplatků (daň z převodu pozemku Mach) 48 665.00

volby do Krajských zastupitelstev 828.00

volby - Evropského parlamentu 13 066.00

Převod příspěvku od KÚ na mzdy MŠ 745 900.00

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) 52 610.50

Kanalizace - ul. Sportovců (doplatek fa.,realizace) 30 229.50

Kanalizace - drenáž Valdek (realizace) 2 030 191.00

Kanalizace - drenáž Valdek (projekt,inž.činnost,zaměření,dozor) 97 652.00

Kanalizace a vodovod - ul. Požárníků (doplatek fa.,realizace) 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) 115 927.50

Veřejné osvětlení - el. energie 87 380.09

 - opravy a údržba  ......... 47 600.50

 - opravy místního rozhlasu 0.00

MPS (vyfakturované zn. na popelnice a pytle na odpad) 237 674.90

Likvidace velkoobjemového odpadu (bikrany) 34 170.20

Svoz a zneškodnění nebezpečného odpadu 0.00

Hřiště - nákup DHDM (křovinořez) 12 000.00

Hřiště - provoz a údržba 139 242.00

Údržba veřejné zeleně 33 758.00

Požární ochrana 19 486.46

Sporoinvest (podílové listy) 2 999 999.30

Úroky z úvěru - ČS a.s. 167 682.00

Úroky z úvěru - SFŽP 4 244.00

Splátka jistiny ČS a.s. 500 000.00

Splátka jistiny SFŽP (doplatek) 555 000.00

Fin. vypořádaní min.roku (soc.dávky) 6 000.00

Vratka příspěvku za prodej plynovodu(H.Bezděkov) 250 000.00

Neinvestiční příspěvek na žáky ZŠ (Unhošť, Kladno) 376 615.00

V ý d a j e    c e l k e m 10 200 223.54

P ř í j m y 

Daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 966 077.00

Daně z příjmů FO ze samost. výdělečné činnosti 590 386.00

Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů 38 572.00

Daně z příjmů právnických osob 1 057 641.00

Daň z přidané hodnoty 1 456 667.00

Správní poplatky (i výherní hrací automaty) 40 200.00

Ostatní daně (místní poplatky , vynětí ze ZPF) 34 511.00

Daň z nemovitosti 231 413.00

Příspěvek rodičů na neinvestiční náklady MŠ 33 050.00

Záloha na vodné a stočné - byt MŠ 1 500.00

Nájemné za byt v MŠ 6 660.00

Investiční dotace - doplatek (SFŽP) 40.00

Prodej plynovodu STP, a.s. 3 539 113.00

EKOKOM - příspěvek na tříděný odpad  ……………........... 14 765.50

Nájemné za ordinaci (MUDr. Ječmen) 5 000.00

Nájemné za garáž (firma J. Pech) 4 200.00

Nájemné rybník Valdek (Ing.Heuer, ARYBAZ) 465.00

Výtěžnost výherních hracích automatů 34 615.00

Známky na popelnice 277 354.00

Pytle na tříděný odpad 6 555.00

Poplatky na likvidaci velkoob.a nebezp. odpadu 83 200.00

Projekty drenáže (výběrová řízení) 4 800.00

Letecké snímky obce a pohlednice, kalendáře 1 234.00

Sponzorský dar pro SDH (firma Česlog) 5 000.00

Úroky z termínovaných vkladů a běžného účtu 33 736.30

Neinvestiční dotace ze Státního rozpočtu 29 000.00

Neinvestiční dotace od KÚ na mzdy MŠ 745 900.00

Dotace na volby 12 683.00

Investiční dotace - grant na hřiště nad OÚ 200 000.00

Plynofikace Toskánka (vratka příspěvku od P.Újezd) 200 000.00

Předpis mezd na 01/05 - přechod roku 0.00

SFŽP - dotace na kanalizaci 0.00

Výsledek hospodaření k 31.12.2003 2 568 442.57

P ř í j m y   c e l k e m 12 222 780.37

R o z d í l  příjmů a výdajů 2 022 556.83

v tom :

termínované vklady a vkladové certifikáty celkem 600 000.00

zůstatek na běžném účtě 1 422 556.13

zůstatek účtu Sporoinvest 0.70

Počet zapsaných voličů 728
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 313
Počet odevzdaných úředních obálek 313
Počet platných hlasů ve volebním okrsku 304

Číslo hlasovacího lístku a název strany počet hlasů
č. 1  Koalice pro Středočeský kraj ....................................................................................... 5 
 (Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová,
 Unie svobody – Demokratická unie)
č. 2  SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté ...................................................... 6
č. 15 Republikáni Miroslava Sládka ..................................................................................... 1
č. 19  Nezávislí .......................................................................................................................... 7
č. 22  Koalice Strany zelených a Strany pro otevřenou společnost .................................... 9
č. 26  Občanská demokratická strana ................................................................................ 153
č. 30  Svobodní ......................................................................................................................... 2
č. 33  Koruna Česká ................................................................................................................. 0
 (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
č. 34 Pravý Blok – strana za ODVOLATELNOST politiků, ............................................. 7
 REFERENDA A PŘÍMOU DEMOKRACII 
 WWW. CIBULKA.NET
č. 36 Česká strana sociálně demokratická ......................................................................... 61
č. 42  Strana za životní jistoty ................................................................................................. 1
č. 43  Strana venkova – spojené občanské síly ...................................................................... 0
č. 49  Koalice Dělnické a Národní strany ............................................................................. 0
č. 52  Národní sjednocení ....................................................................................................... 1
č. 54  Komunistická strana Čech a Moravy ......................................................................... 51

VÝSLEDKY VOLEB
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO 

KRAJE V NAŠÍ OBCI (5.11. a 6.11.2004)



Zprávy z obecního úřadu

Návrh rozpočtu byl původně zpracován ve třech 
alternativách. Všechny alternativy předpokládaly, 
že daňové i nedaňové příjmy zůstanou na úrovni 
r. 2004. Ve zhruba stejné výši se předpokládají 
příjmy z dotací na výkon státní správy a mzdy 
v MŠ. Po jednání s ministrem ŽP Ambrozkem, 
které není dosud uzavřeno, se uvažuje s dotací 
SFŽP, sníženou o částku na drenážní kanalizaci, 
a návrh tedy předpokládá využití zbývající části 
dotace ve výši 2360 tis. Kč. Zbývajících asi 600 tis. 
Kč bychom měli obdržet až po dokončení stavby 
a odsouhlasení závěrečného vyhodnocení stavby, 
což bude nejdříve v r. 2006. V návrhu rozpočtu 
se ještě uvažuje s příjmem dotace ve výši 300 tis. 
Kč z Programu obnovy venkova na rekonstrukci 
komunikací, což předpokládá úhradu zbývajících 
700 tis. Kč do celkové hodnoty díla 1000 tis. Kč 
z vlastních prostředků.

 V ostatních příjmech ještě uvažujeme s využi-
tím přebytku hospodaření obce v r. 2004 ve výši 
cca 2000 tis. Kč, s úhradou druhé splátky Plet. 
Újezda za příspěvek na plynofikaci Toskánky 
ve výši 200 tis. Kč a s použitím prostředků ulo-
žených na podílovém fondu Sporoinvest ve výši 
3.000 tis. Kč.

 Výdajová část návrhu rozpočtu se u neinvestič-
ních nákladů v podstatě neliší od r. 2004, snižuje se 
však zejména o splátku jistin a úroků u ČS a.s. a již 
uhrazené jistiny a úroky SFŽP, a rovněž o úhradu 
podílu obci H. Bezděkov z prodeje plynu.

 Zásadně se však liší v navrhované výši inves-
tičních nákladů, přičemž alt. B zahrnuje úhradu 
podílu nákladů na rekonstrukci komunikací při 
získání dotace ve výši 300 tis. Kč z POV.

 Všechny uvedené návrhy byly projednány ve 
finančním výboru a po projednání v radě obce dne 
15.11.2004 jsou 15. veřejnému zasedání předklá-
dány ke schválení v alternativě „B“.

20.11.2004

KOMENTÁŘ 
K NÁVRHU 

ROZPOČTU OBCE 
BRAŠKOV NA ROK 

2005

A) PŘÍJMY

- DAŇOVÉ (na úrovni r. 2004) 4.900
- NEDAŇOVÉ - pronájmy  25
  - MŠ stravné + příspěvek rodičů  50
  - odpady  390
   - úroky z term. vkladů  70
celkem 5.435

- DOTACE - OÚ – státní správa 50 
  - MŠ – mzdy (kraj. úřad) 1.000
  - SFŽP (kanalizace) 2.360
  - POV (komunikace)  300
celkem 3.710

- OSTATNÍ:
- Výsledek hospodaření obce v roce 2004 2.000
- Vratka od Pl. Újezda za plyn. Toskánky 200 
- Podílový fond Sporoinvest 3.000
- Prodej staveb. pozemků U Dubu  --
celkem  5.200

PŘÍJMY CELKEM  14.345

B) VÝDAJE :

- NEINVESTIČNÍ –
 opravy silnice, chodníky, údržba  50
 údržba kanalizace, ČOV 25
 čištění vpustí 50
 rybníky 20
 MŠ – mzdy 1.000

Návrh rozpočtu obce Braškov 
pro rok 2005
 (v tisících Kč)

 MŠ – rodičovský příspěvek 50
 MŠ – příspěvek na provoz 200
 ZŠ – příspěvek na neinv. výdaje 350
 knihovna – knihy a odměna 50
 kronika – materiál a odměna 7
 Sbor pro občanské záležitosti 20
 hřiště vč. dětského koutku – provoz 250 
 veřejné osvětlení  – el. energie 100 
   – údržba  115 
 veřejná zeleň  60
 mikroregionu Bratronicko 150
 odpady celkem (VaN, CZ ekologie) 400
 Sdružení dobrovol. hasičů 30
 odměny zastupitelů 400
 správa OÚ 1.000
 úroky z úvěrů 150
 splátky jistin u ČS a.s. 900
 rozpočtová rezerva 323
celkem 5.700

- INVESTIČNÍ:
 - kanalizace Toskánka 5.000
 - projekty 250
 - dokončení dětského a 
 víceúčelového hřiště  500
 - komunikace 1.695
 - rezerva 1.200
celkem 8.645

VÝDAJE CELKEM  14.345 

Usnesení
14. veřejného 

zasedání 
zastupitelstva 
obce Braškov 

konaného 
dne 29. září 2004 
v restauraci na 

Valdeku
Zastupitelstvo obce po projednání:

a) bere na vědomí:
 1) Zprávu o kontrole plnění usnesení 11., 12. 

a 13. mimořádného veřejného zasedání za-
stupitelstva obce Braškov

 2) Zprávu o činnosti rady obce v období mezi 
11. a 14. zasedáním zastupitelstva

 3) Zprávu o průběhu výstavby v r. 2004 a jejím 
plánu na r. 2005

 4) informaci o jednání k návrhům změny územ-
ního plánu

b) schvaluje:
 1) Změnu č. 2 rozpočtu obce s příjmy i výdaji ve 

výši 16.672 tis. Kč
 2) Výsledek hospodaření obce k 31.8.2004
 3) Administrativní přeúčtování účetních polo-

žek dle předloženého rozpisu jako opravu 
z minulých období

 4) Změnu výše poplatků za sběr, svoz a zneškod-
nění domovního odpadu k 1.1.2005 podle 
návrhu předsedkyně komise VP a ŽP

 5) Převod či zakoupení pozemků od PF ČR 
podle přiloženého návrhu a za tím účelem 
zakoupení restitučních požadavků ve výši 
cca. 370.000,- Kč

 6) Prodej pozemků p. č. 409/28, 409/37 a 409/44 
o celkové výměře 955 m2 za cenu 50,- Kč/m2, 
tj. celkem 47.750,- Kč Ředitelství silnic a dál-
nic.

c) zplnomocňuje: starostu a jeho zástupce k po-
kračování jednání ve věci dražby pozemku 
č. 269/1 s cílem snížit navrhovanou cenu na 
max. 50,- Kč/m2

 Toto mimořádné zasedání přijalo dvě usnesení. Usnesením č. 1 delegovalo starostu obce jako zástupce 
k zastupování na mimořádné valné hromadě VKM Kladno – Mělník konané 15.9.2004.

 Usnesení č. 2 pak schválilo radou předložený návrh programu 14. veřejného zasedání zastupitelstva 
29. září 2004 a jeho organizační zabezpečení.

 Dále uložilo starostovi:

 1) Předložit na 14. veřejném zasedání návrhy na vydání některých pozemků ve správě PF ČR. Zprávu 
k tomu předkládám v bodě 6 programu.

 2) Upozornit odbor životního prostředí KÚ Středočeského kraje, že materiál ve věci vydání integro-
vaného povolení pro zařízení VESETA s.r.o. se nezabývá negativním vlivem dopravy na životní prostředí 
v obci Braškov. Dopis s tímto upozorněním byl uvedenému odboru KÚ odeslán dne 9.9.2004.

 3) Požádat o právní pomoc ve věci veřejné dražby pozemku č. 269/1 (komunikace Pod Horkou a Za-
hradní). Po poradě s JUDr. Nedvědem jsem několikrát opakovaně jednal s likvidátorem ing. Knapem 
a dohodl, že za určitých podmínek přistoupí na naše argumenty a dražbu zruší. Podrobnosti pak přímo 
s likvidátorem projednal zástupce starosty p. Novotný 16.9.2004.

         František Haas

Usnesení uvedeného zastupitelstva:

a) vzalo na vědomí zprávy o kontrole plnění usnesení 11., 12. a 13. mimořádného zasedání zastupitelstva, 
zprávu o činnosti rady obce v období mezi 11. a 14. zasedáním zastupitelstva, zprávu o průběhu výstavby 
a informaci o jednání k návrhům změny územního plánu;

b) schválilo výsledek hospodaření obce k 31.8.2004 a změn č. 2 rozpočtu obce na r. 2004 a změnu 
výše poplatků za likvidaci domovního odpadu k 1.1.2005, administrativní přeúčtování účetních položek 
z minulých období, převod či zakoupení pozemků od PF ČR a zakoupení restitučních nároků až do výše 
370.000,- Kč. Schválilo rovněž prodej pozemků o výměře 955 m2 Ředitelství silnic a dálnic;

c) zplnomocnilo starostu a jeho zástupce k pokračování jednání ve věci dražby pozemku č. 269/1 (ul. 
Pod Horkou a Zahradní) s cílem snížit navrhovanou cenu na max. 50,- Kč/m2.

Žádné jiné další úkoly zasedání neuložilo.

Kontrola 
plnění usnesení 14. veřejného 
zasedání zastupitelstva obce 

konaného 29. 9. 2004

Kontrola 
plnění usnesení 13. mimořádného 
zasedání  zastupitelstva obce dne 

6. září 2004

Obecní úřad

Čistička

Regulační stanice plynu



Rybáři 
informují...

Poděkování sboru 
dobrovolných hasičů
Rád bych touto cestou vyjádřil dík a uznání za 

brilantně odvedenou práci místních hasičů, která 
nepatří přímo do jejich kompetence.

Jedná se o zregulování výšky pásu obecní ze-
leně podél silnice na západním okraji Braškova 
ve směru na Valdek. Cílem této akce bylo snížení 
výšky vegetace tak, aby bylo možno snáze udržo-
vat boky tohoto pásu křovinořezem ze země bez 
použití štaflí.

Akce proběhla dne 30.října t.r. i přes nepříznivé 
počasí hladce a velmi rychle, zejména díky jednak 
dobrému nápadu použití nákladního auta jako 
plošiny a jednak mistrovskému zacházení Tomáše 
Votavy s motorovou pilou.

Naši hasiči mě přesvědčili, že umí vzít za práci 
a že by dokázali ochránit náš majetek i v případě 
živelné pohromy. Jakákoliv podpora jejich dob-
rovolné činnosti je pro naši obec určitě dobrou 
investicí. 

11.11.2004 
Jiří Kolrusz

Místní rybáři uspořádali 28. září 2004 závody 
v rybolovu pro mládež do patnácti let. Celkem 
přišlo jedenáct účastníků, přestože počasí bylo 
příznivé a lovit se mohlo bez povolenek. Podáva-
lo se zdarma občerstvení: špekáčky, koláče, čaj 
a limo. Po skončení závodů byly předány ceny: 
grafika, kterou daroval pan Oldřich Hamera. 
Každý závodník dostal malý dárek. 

I přes malou účast se akce vydařila, byla po-
hoda.

Děkujeme za přízeň
místní rybáři

Reakci na uvedené články jsem měl připravenu 
ihned poté, co jsem se s jejich texty seznámil. 
Redakční rada mi ale moje stanovisko odmítla 
zveřejnit se zdůvodněním, že jsem ho odevzdal 
po uzávěrce.

Mrzí mě, že na ně mohu reagovat až nyní, ze-
jména proto, že jde o vánoční číslo Braškovských 
novin, kterým by se měla nést pohoda a klid.

V úvodu musím projevit nesouhlas se skuteč-
ností, že je možné, aby pí. Kernerová v našich 
Braškovských novinách publikovala její názory. 
Překvapení a nesouhlas s tím dala najevo i sta-
rostka Unhoště pí. Mazuchová.

Na správnou míru musím uvést také neustále 
opakovaná tvrzení pí. Poštolkové, že jsem při 
výkonu funkce starosty porušil zákon č. 128/2000 
Sb., zákon o obcích.

Toto tvrzení odmítlo zastupitelstvo obce již 
v r. 2002 (po článcích v MF Dnes) a nepotvrdilo 
se ani při kontrole ministerstva pro místní rozvoj 
a ministerstva vnitra ČR, ale ani poté, co na 
mě bylo v uvedené záležitosti podáno trestní 
oznámení. Policie ČR mě několikrát vyslýchala, 
ale nedospěla k závěru, že bych uvedený zákon 
porušil. S tímto výsledkem se ale autoři trestního 
oznámení nespokojili a podali proto odvolání Stát-
nímu zastupitelství, které však rovněž potvrdilo, 
že jsem uvedený zákon neporušil.

Opakování tohoto nepravdivého obvinění je 
tedy v rozporu se zákonem.

K vlastním článkům už jen ve stručnosti:
- integrované povolení VESETA – jde o žádost 

VESETY, která musí takové povolení získat do 
31.10.2007, v případě že bude zpracovávat více 
než 300 t výrobků denně. Zpracovaná žádost a jed-
notlivá stanoviska budou posouzena Českým ekol. 
ústavem a pak projednána s účastníky řízení (tedy 
i Ekologickým sdružením občanů obce Braškov). 
Teprve potom bude vydáno integrované povolení, 
které se týká pouze výrobní technologie..

K uvedené žádosti se mohla vyjádřit i obec. 
Požádal jsem proto o stanovisko k ní příslušnou 
komisi životního prostředí na její schůzi dne 
25.8.2004, ale ta jeho zpracování prakticky od-
mítla. Na mimořádném zasedání zastupitelstva 

STANOVISKO STAROSTY OBCE  
K ČLÁNKŮM PÍ. POŠTOLKOVÉ A KERNEROVÉ OTIŠTĚNÝM V MINULÉM ČÍSLE NOVIN

dne 6.9.2004 mi pak bylo na základě žádosti 
pí. Poštolkové uloženo, abych ve stanovisku obce 
upozornil, že se žádost o integrované povolení 
VESETY nezabývá dopravou a jejím negativním 
vlivem na životní prostředí (i když se tím samo-
zřejmě zabývat ani neměla).

Pravdivá nejsou tvrzení pí. Poštolkové, že k této 
žádosti zaujaly stanovisko obec Kyšice s tím, že 
trvají na vyloučení dopravy (jak mi potvrdil sta-
rosta Škach) a město Unhošť (tomu nebyla žádost 
ani adresována).

Nutno však znovu poznamenat, že jde o posuzo-
vání jen vlastní výroby a její technologie.

Všechny ostatní připomínky Ekologického 
sdružení se přesto znovu vracejí k projednané 
dokumentaci EIA, která byla řádně projednána 
a odsouhlasena. Není také pravda, že dokumenta-
ce EIA nebyla veřejně projednána. V březnu 2002 
jsem požádal na základě opakovaných stížností 
Ekologického sdružení ministerstvo pro život. pro-
středí o definitivní stanovisko k této dokumentaci 
a pro informaci všech občanů nechávám jeho znění 
z 15.3.2002 otisknout.

- Doprava z VESETY – chápu, že paní Poštolko-
vou znepokojuje nárůst dopravy na silnici II/118, 
i když daleko více je dnes zatížena silnice III/0063 
přes Valdek, ale nechápu, že se tváří, jako by tu 
jezdily jen nákl. automobily z VESETY. A vůbec 
netuším, jak dospěla k závěru, že veškerá doprava 
z VESETY bude vedena přes Braškov! Pravdou 
je, že daleko více zatěžuje tuto komunikaci řada 
těžkých nákladních automobilů, které projíždí 
naší obcí do celnice v Kladně, a to jenom proto, 
že dosud nebyl dobudován obchvat Unhoště přes 
Fialku, jehož výstavba byla zatím zastavena díky 
aktivitám spřízněných ekologů v Unhošti. Je zají-
mavé, že i tyto aktivity zastupuje JUDr. Kužvart, 
bratr exministra pro životní prostředí.

Odmítám závěry obou článků, v nichž jsou sni-
žovány výsledky práce zastupitelstva obce. Ostatně 
řada rozumných občanů mě ujistila, že si v uvedené 
záležitosti již dávno učinili závěr sami.

František Haas

Bude vás zajímat

A ještě něco 
sladkého

Nutella rohlíčky
200 g Nutella
1 lžíce cukru
100 g másla
300 g hl. mouky
1 vejce
špetka soli
2 vanilkové cukry
½ lžičky kypřícího prášku

Nutellu a máslo utřeme do pěny. Přidáme vejce, 
cukr, vanilkový cukr, špetku soli, mouku s kypří-
cím práškem. Uděláme tužší těsto a necháme 
přikryté v chladu asi 1 hodinu. Z těsta vytváříme 
rohlíčky. Ty dáme na plech a pečeme při 180°C asi 
8 minut. Necháme vychladnout. 

Celková doba přípravy bez pečení a chlazení cca 
40 minut. Počet kusů cca 60 rohlíčků.

Nutella šátečky
10 ks čtverců z listového těsta
150 g Nutella
meruňky nebo broskve sušené (nutno namočit 
předem) nebo lépe kompotované 
1 žloutek
mléko
cukr krystal

Čtverce z listového těsta necháme trochu 
rozmrazit, potom na každý dáme lžíci Nutelly 
a 2 sušené meruňky nebo jednu kompotovanou 
meruňku (broskvi). Přehneme je do šátečku, po-
třeme žloutkem rozšlehaným s mlékem a posype-
me krystalovým cukrem. Rychle upečeme v horké 
troubě na plechu vyloženém pečícím papírem.

Celková doba přípravy bez pečení cca 20 minut. 
Počet kusů 10.

Vánoční svátky se slaví všude ve světě, ale zvyky 
se v jednotlivých zemích značně liší. Tak například 
ve Švédsku se s oslavami začíná již 13.prosince 
na svátek sv. Lucie. Pečou se žemličky a podává 
se horký sladký punč, ve kterém nesmí chybět 
skořice a hřebíček. 

K oblíbeným rybám patří sušená treska v omáč-
ce, podává se i sobí maso, vánoční šunka nebo 
vepřové nožičky s červeným zelím, dušeným 
s jablky v červeném víně. Ježíšek na sebe bere 
podobu vánočního kozla s rohama ozdobenýma 
červenou stuhou.

Ve Velké Britanii začínají vánoční svátky už na 
Mikuláše 6. prosince a vrcholí dnem 25. prosince, 
kdy děti po probuzení nacházejí v červených po-
nožkách dárky od Santa Clause. Pochoutkou je 
švestkový puding, krocan s kaštanovou nádivkou, 
želví polévka nebo vývar z telecí hlavy.

Ve Francii najdou děti dárky na krbu nebo 
u kamen, kam je položil vánoční dobrý duch Père 
Noel. 25. 12. zvou Francouzi ke stolu chudé, bez-
domovce, sirotky či vězně. Na stole jsou ústřice, 
šneci, žabí stehýnka, krocan s kaštanovou nádiv-
kou. Na Tři krále maminky upečou dětem dort, 
do kterého zapečou malou figurku. Kdo ji najde, 
je králem hry.

V Německu má Ježíšek rezavé vlasy a vousy 
a přilétá na osedlaném divokém větru. Děti již 
od 1.12. otevírají každý den okénko v adventním 
kalendáři a mlsají sladkosti, ukryté v okénku. 
Stůl překypuje rybami: losos v rosolu, pečená 
štika, candát na roštu, pečený plněný kapr nebo 
úhoř atd. Každý kraj má svůj recept na oblíbenou 
štólu, plnou cukru, tuku, rozinek, mandlí a kan-
dovaného ovoce. 

Hluboce zakořeněnou tradici mají Vánoce ve 
Španělsku. Dárky se však obvykle dávají až na den 
Tří králů. Nechybí krocan, skopové nebo jehněčí 
maso a dary moře. Sladkosti jsou připraveny ob-
vykle z mandlí.

V Bulharsku se obvykle jí vepřové maso, čočka, 
fazole, rýže a zelí. 

Prostě – jiný kraj, jiný mrav. 
Vybráno z časopisu Paní domu č.12/2004

Okénko pro ženy
V dnešním Okénku pro ženy uvedeme několik 

méně obvyklých receptů na úpravu ryb, které by 
neměly chybět na svátečním stole.

Nejdříve obměny tradičního smaženého kapra: 
do vajíčka rozšlehaného s mlékem na obvyklý troj-
obal zkuste přidat špetku muškátového oříšku. Při 
jiné úpravě můžeme porce kapra potřít utřeným 
česnekem se solí, nechat odležet a do obalovací 
mouky pak přidat trochu zázvoru.

Jiná úprava: Kapr po švýcarsku
4 porce kapra, sůl, hladká mouka, vejce, strou-

hanka, 60 g strouhaného sýra, ztužený tuk na sma-
žení, citrón, petrželka.

Nízké porce kapra osolíme, obalíme v mouce, 
rozšlehaném vejci a ve strouhance promíchané 
se sýrem. Zvolna smažíme, pak necháme okapat 
tuk na papírovém ubrousku a pokapeme horkým 
máslem. zdobíme petrželkou a citrónem.

Kapr v alobalu
4 porce kapra, sůl, citrónová šťáva, máslo, olej, 

citrónové máslo.
Porce kapra osolíme, zakapeme citr. šťávou 

a potřeme rozehřátým máslem. Dostatečně velké 
kusy alobalu potřeme olejem a jednotlivé porce do 
nich zabalíme tak, aby neunikala pára ani šťáva. 
Zabalenou rybu položíme na mřížku a v přede-
hřáté troubě pečeme asi 20 minut. Klademe na 
talíře i s otevřeným alobalem a na každou porci 
dáme kolečko citrónového másla, které připravíme 
předem ze 100 g másla, špetky soli, špetky strou-
hané citr. kůry a 1 lžíce citr. šťávy. Změklé máslo 
utřeme do pěny, ochutíme, necháme zchladit 
a v alobalu vytvarujeme váleček, který necháme 
ztuhnout. Výtečně se hodí na ochucení masitých 
a rybích minutek.

Kapr na smetaně
4 porce kapra, sůl, mletý zázvor, 40 g oleje, l menší 

cibule, několik kuliček pepře a nového koření, 
špetka tymiánu, 20 g másla, rybí vývar, 2 dl sladké 
smetany

Porce kapra osolíme a mírně okořeníme zá-
zvorem. Na oleji zpěním jemně krájenou cibuli, 
přidáme koření, promícháme a vložíme kapra. 
Potřeme na povrchu máslem a dáme do předehřáté 
trouby péci. Mírně podléváme vývarem. Před 

dopečením přidáme smetanu. Porce kapra upra-
víme na předehřáté talíře a polijeme přecezenou 
šťávou z pekáčku.

Hezké Vánoce a dobrou chuť přeje J. Vyplelová

Poděkování



Životní prostředí

Všichni občané vzali jistě na vědomí, že s no-
vým zákonem o odpadech a se zavedením třídění 
a organizovaného svozu v obci je ukládání odpa-
du do přírody protizákonné. Je v rozporu i s pří-
slušnou obecní vyhláškou, která jasně vymezuje 
místa pro ukládání odpadů. Proto se neukáznění 
jedinci vystavují riziku sankcí. 

Na několik kritických míst v katastru obce 
byly umístěny nové tabulky s nápisem „Zákaz 
skládkování pod pokutou 5000 Kč“. Jedná se 
o následující místa: na Valdeku les „Dubiny“ 
a „Háj“ a na Braškově polní cesta k bývalému 
vepřínu, lesík „Skalka“ a cesta u bývalé „Studán-
ky“ směřující k zahrádkářské kolonii.

V naší obci byly v uplynulých letech postupně 
vytvořeny velmi dobré podmínky pro třídění 
a svoz odpadu v souladu se zákonem. Je pouze 
otázkou dobré vůle a cti každého z nás, zda se 
dokážeme chovat jako civilizovaní lidé, kteří 
myslí i na budoucnost příštích generací. Teď 
mám na mysli i kázeń při třídění odpadů, neboť 
obsah sběrných nádob (popelnic) je ukládán na 
obří skládky v lokalitách, které by žádná obec 
nechtěla mít v blízkém sousedství. Myslíme si, že 
jsme vyspělá civilizace, ale měli bychom se spíše 
stydět, když si uvědomíme, o čem budou v daleké 
budoucnosti vypovídat vykopávky archeologů 
v těchto lokalitách. Srovnejme to se svědectvím 
vykopávek dávných civilizací. 

Zamysleme se tedy nad obsahem popelnic. 
Tento původní název je výstižný. Kromě popela 
je možno tolerovat už jenom smetí, plevel, shnilé 
ovoce a biologický odpad v případě, že u nemo-
vitosti není využíváno kompostování.(I když je 
absurdní mít zahrádku bez kompostu, či kom-
postéru, už jen z hlediska ukládání posečené 
trávy a spadaného listí, možnosti přihnojování 
vegetace včetně trávníku, vyrovnávání terénních 
nerovností apod.) Pak by tedy v popelnici mohl 
být ještě biologický odpad z kuchyně. To je tedy 
obsah, se kterým se může naše svědomí vyrovnat. 
Je třeba si uvědomit, že první podmínkou pro 
možnost recyklace odpadu, resp.jeho využití jako 
druhotné suroviny pro výrobu, je jeho kvalitní 
roztřídění.

 Asi mi dáte za pravdu, že centrem dění v do-
mě je kuchyně. Právě tady se dá při dobré vůli 
vytřídit větší část domovního odpadu. Chce to 
jen sehnat vhodné nádobky a najít pro ně místa. 
Nádobku s víkem pro bioodpad je vhodné vždy 
před použitím vyplnit zdvojeným mikrotenovým 
sáčkem (neznečistí se nádobka). Umělohmotné 
obaly od potravin je třeba před uložením do další 
nádobky či tašky opláchnout vodou, aby se do 
sběrného pytle ukládaly čisté. PET lahve je třeba 
dobře sešlapat a zašroubovat uzávěr, aby zabíraly 
co nejméně prostoru. Hliníkové krabičky a oba-
lové folie rovněž ukládat do oddělené nádobky či 
krabičky, ze které je možno po zaplnění sypat do 
větší nádoby, uložené již mimo byt. Tetrapakové 

trápit právě ty spoluobčany, kteří dosud nezačali 
kompostovat a nepořídili si ani zahradní krb. 
Pak nezbývá, než trávu a větve střádat do orga-
nizovaného svozu. Teď sami uznejte, zda není 
jednodušší a méně pracné dřevo usušit a spálit 
a trávu uložit do kompostéru na zahrádce. Pokud 
se jedná o trávu, existuje už jen jedno ekologic-
ké řešení, ovšem opět pracnější. Usušit a spálit 
v zahradním krbu.

Ukazuje se, že uplynulé čtyřicetileté období 
totality na naší společnosti zanechalo větší ná-
sledky, než se na první pohled zdálo. O tom, že 
toto přerušení demokratického vývoje způsobilo 
ekonomické zaostávání za Evropou, není jistě 
pochyb. Ještě horší následky však zanechalo na 
morálce naší společnosti. Na veřejnosti se mlu-
vilo jinak než  doma, mnozí se naučili předstírat 
práci a obcházet zákony. Přehlížela se devastace 
životního prostředí ve jménu intenzifikace těž-
kého průmyslu a živočišné výroby v zemědělství, 
vymíraly některé živočišné druhy, umíraly lesy, 
řeky a jezera a bujely divoké skládky v remízkách 
a v lesích. Proč ne? Vždyť to patřilo nám všem. 
Nehodlám se zabývat otázkou, zda následná 

privatizace jako druhý 
extrém vlastnické formy 
proběhla vždy spravedli-
vě. Jisté však je, že odpo-
vědnost za stav objektu 
v soukromém vlastnictví 
je zřejmá a není tedy 
anonymní. 

Např í k lad za s tav 
sil nič ních příkopů od-
povídá státní instituce 
Správa a údržba silnic. 
Dokud se na venkově 
chovalo domácí zvířec-
tvo, měla Správa silnic 
vystaráno. Dnes ani po 
opakovaných interven-
cích nechce  úsek mezi 
Braškovem a Valdekem 
udržovat častěji než je-
denkrát ročně, takže 
plevel dorůstá běžně do 
metrové výše. Přitom 
zmi ňo vaná instituce jistě 
moc dobře ví, že ještě 
důležitější než vzhled 
je čistota a nivelita pří-
kopů. Špatné odvádění 
vody má za následek 
v zimních měsících pod-
máčení a destrukci sil-

Naučíme se žít v souladu s přírodou?

obaly (od mléka apod.) se po vypláchnutí a se-
šlápnutí již ukládají společně s umělohmotnými 
obaly. Obaly papírové, lepenkové, noviny apod. 
představují neškodný spalitelný odpad. Není-
-li v domě vhodné topeniště, je možno uplatnit 
jako organizovaný sběr ve škole, mateřské škole 
nebo ve sběrně. Obnošené šatstvo, boty , hračky 
a knihy lze odvézt do charitativních spolků. 
Pro nevratné skleněné lahve je vhodné nalézt 
místo na přepravku, která se vyprazdňuje do 
kontejneru. Vybité baterie ze spotřebičů možno 
vracet v supermarketech, nebo střádat doma na 
organizovaný sběr nebezpečného odpadu. Sem 
patří i staré chladničky, televizory, autobaterie, 
plechovky od barev, olejů apod. Obecní úřad 
organizuje dvakrát ročně i svoz velkoobjemového 
odpadu, jako například matrací, koberců, umy-
vadel atd. a pro občany, kteří ještě nepochopili 
význam kompostování, dokonce svoz biologic-
kého odpadu.

Vzhledem k pozvolnému přechodu k okras-
ným zahradám bude zřejmě ustupovat problém 
co s prořezem ovocných stromů problému kam 
s posečenou trávou. Oba problémy však budou 

ničního tělesa a v případě přívalových dešťů 
budou ohroženy přilehlé nemovitosti. Přesto je 
mizerná kvalita jimi odvedené práce na první 
pohled zřejmá. 

Považujme si výhody bydlení na venkově a ne-
snažme se zavádět návyky z měst. Na venkově 
pro trvalé parkování aut před domy na vozovce 
či chodníku neexistuje jiné vysvětlení než poho-
dlnost, lenost. V garáži a na dvorku je místo, ale 
otvírat vrata je pro někoho příliš pracné. Tento 
stav neprospívá vzhledu obce, ale ani bezpečnosti 
provozu vozidel a pohybu chodců. Kromě toho 
dochází i k poškozování chodníků. Právě na 
těchto místech patří chodníky k těm nejnebez-
pečnějším. Jsou zaplevelené, rozlámané, v zimě 
nedostatečně odklizené a proto nutí chodce 
použít raději vozovku.

Bezpečnost dopravy v obci zhoršují dále neu-
káznění řidiči nedodržováním předepsané rych-
losti. Smutné je, že někteří z nich jsou zdejší, a aby 
se jim lépe závodilo na úseku mezi Braškovem 
a Valdekem, kde navíc chybí chodník, odstranili 
tabule „uzavřené“ obce. Tvrzení, že stromy na 
vnitřní straně zatáčky u valdeckého hřiště mohou 
zhoršit přehlednost, je opodstatněné jen pro řidi-
če – kaskadéry při rychlostech kolem 100 km/h. 
Totéž platí obecně o zeleni v obci, které nemůže 
být nikdy dost. Blahodárný vliv vegetace na život-
ní prostředí není snad třeba připomínat. Kromě 
toho je zeleň současně indikátorem kvality život-
ního prostředí. Bylo jednoznačně prokázáno, že 
tam, kde se nevede dobře stromům, nevede se 
dobře ani lidem. Z tohoto pohledu je nutno vítat 
jakoukoliv iniciativu, která směřuje k výsadbě ze-
leně v obci. Především je třeba trvat na doplnění 
lesoparku v celém úseku dálnice, to znamená od 
valdeckých Dubin až za Braškov.

Vzhledem k tomu, že nedodržování snížené 
rychlosti v obci při stále narůstajícím provozu 
má za následek neúnosný hluk pro obyvatele 
a riziko pro chodce, a dále vzhledem k tomu, že 
vibrace negativně ovlivňující statiku přilehlých 
nemovitostí, navrhuji řešení, které se osvědčuje 
všude jako nejspolehlivější a současně nejlevnější. 
Jsou to příčné prahy před vjezdem do obce. Pouze 
ty jsou schopné udělit dopravní značce omezené 
rychlosti patřičnou vážnost. 

11.11.2004
Jiří Kolrusz 



Z historie

SILVESTR A NOVÝ ROK
Zahrádkáři

Chceš-li být šťasten den – opij se, 
chceš-li být šťasten rok – ožeň se, 
chceš-li být šťasten celý život – založ si zahrádku.

(čínské přísloví)

Tak nám zahrádky zaslouženě odpočívají, naši 
miláčkové doma nabírají sílu ke kvetení, aby se nám 
na jaře odvděčili za tu všechnu námahu a starost, 
samozřejmě při omezené, či dokonce žádné zálivce 
a v chladnějším prostředí. Zahrádkář si také odpo-
čine, ale ještě je možné:

- zkontrolovat úvazky a přikrývky rostlin
- podle potřeby zavlažit nádoby a naopak zamezit 

přemokření pod sněhem
- sklepat sníh proti polámání
- řežeme větvičky k rychlení, důležitá je i kontrola 

uložených hlíz a cibulí
- mladé řízky truhlíkových rostlin pravidelně 

zaléváme
- začínáme s výsevem pelargonií
- doplňujeme krmítka pro ptáky
A výjimečně zahradničíme doma v sedě – vy-

bíráme semena, plánujeme úpravy zahrady na 
příští rok.

Částečný „absťák“ zahradních činností nám 
vynahradí péče o domácí květenu. Sice omezeně, 
protože rostliny jsou v klidu, ale nějaký zimní 
rarach, co kvete v zimním období na sebe s radostí 
přitáhne Vaši pozornost. Vždyť víte, jak je to s je-
dináčky – rozmazlovat, rozmazlovat, rozmazlovat! 
Až tu naši radost někdy nepřežije.

Takoví jedinci jsou zejména vánoční kaktusy, 
vánoční hvězdy, hvězdníky – Hipeastrum (neza-
měňovat s Amaryllis, který kvete výhradně v létě 
a tento název je více než vžitý) a zejména kaktusy 
a sukulenty.

Podívejme se na: 
Vánoční kaktus

Kdo mu přes pozdní léto poskytl pár týdnů sucha 
a chladna, aby nasadil na květy, již se určitě raduje 
ze záplavy která keřík zdobí. Někdo však dostane 
rostlinu jako dárek a teď co s ní?

Takže: umístit na světlé až polostinné místo, 
ne slunce, přes léto může být venku pod stromy, 
což rostlinu posílí a otuží, teplota během roku 
kolem 20°C. Udržovat mírné vlhko a po odkvětu 
po 8 týdnů zalévat jen když se rostlina svrašťuje. 
Hnojíme každý měsíc, po odkvětu 8 týdnů nehnojit. 
Spolehlivě vykvete, jestliže se koncem září na 6 
týdnů postaví do chladna (9°C) a potom je opět ve 
vlhku a teple.

Vánoční hvězda
Zajistíme jí světlé místo a trvalou teplotu nad 

15°C. Pravidelně zaléváme až když substrát pro-
schne, je citlivá na chlad a průvan – pozor na větrá-
ní! Kvetoucí hvězdu přihnojujeme po 2 týdnech. Po 
odkvětu zahájíme další pěstování po měsíci klidu, 
skoro nezaléváme, necháme opadat. Seřízneme ji 
až o 2/3 a při teplotě 15-17°C zaléváme jen několika 
kapkami vody. Po odpočinku zaléváme a hnojíme, 
postavíme na světlo – ne slunce. Na podzim od 
konce září přikrýt tmavou pokrývkou(papírový 
kornout, kbelík aj.) na 6 týdnů, zamezit i umělé-
mu osvětlení. Tma musí trvat alespoň 12 hodin 
denně.

Hvězdník
Krásná doba kvetení je u hvězdníků v zimním 

a předjarním období a na to je třeba je připravit. 
Od října do února chtějí teplotu kolem 15°C, světlé 
místo a teplo, vlhko ostatní měsíce. Často rosit, 
nepřelévat , září-prosinec skoro sucho. Hnojíme 
po odkvětu do srpna jednou týdně. Koncem září 
rostlina zatáhne, přezimuje v 15°C.

Květní stvol po odkvětu uříznout. Cibule se 
koncem roku přesadí do čerstvé zeminy a květináče 
jen o málo většího než je cibule.

A protože k pohodě Vánoc nepatří jen vánoční 
kytky, ale i jablíčka, tradiční české ovoce. Nejen že 
výborně chutná, ale je i lékem. I když neobsahuje 
tolik vitamínu C, je bohaté na cukry, ovocné ky-
seliny, draslík, hořčík, vápník, železo, fosfor, síru 
a mangan, v neposlední řadě obsahuje pektiny, 
třísloviny, vonné látky, celulózu a enzymy. Při 
průjmech se jí strouhaná, zatímco při zácpě kyselá, 
povzbuzující činnost střev.

Konzumace jablek je doporučována při skleró-
ze, dně, revmatizmu, chudokrevnosti, bolestech 
hlavy, závratích a zvýšeném cholesterolu. Jablečný 
ocet pak pomáhá snižovat nadváhu, spalovat tuky 
a potlačovat pocity hladu.

Jablečný ocet-jak na to?
Jablka dáme rozdrcená do sklenice, ke 2 l této 

kaše přidáme 1, 8l vody a 1 kg cukru. 6 dnů ne-
cháme břečku kvasit a pak ji procedíme a dáme 

do sklenice, kterou vypláchneme horkým octem. 
Přelijeme1/2 dcl čistého octa, 1 dcl čistého alkoholu 
a za sedm týdnů stáčíme.

Čaj z jablečných slupek
Slupky zvolna sušíme, aby byly částečně zkrou-

cené, křehké a lámavé. 3-4 lžíce slupek přelijeme 1 
litrem vroucí vody-15 min. louhujeme.

Jablečný kečup jako příloha
1kg oloupaných jablek rozemlít, přidat 6 stroužků 

česneku, 2 větší cibule, 1 šálek octa, 1 šálek cukru, 
1lžička pálivé papriky, 1 lžička kari.

Promíchat, povařit do zhoustnutí, plnit do vyhřá-
tých sklenic, sterilizovat 5-10 minut

A naše babičky?
Používaly na prach jablečný ocet, my si do lednice 

proti pachu dáme rozkrojené jablko, které za týden 
měníme – jablečný ocet vykouzlí lesk na vlasech, 
podporuje prokrvení pokožky a působí pozitivně na 
její kyselou ochrannou vrstvu. Jako afrodisiakum 
se již v Egyptě používal puškvorec s jablky:Naložte 
kořen puškvorce do 2 l jablečného moštu a nechte 2 
týdny luhovat. Denně se pije sklenice a prý uvidíte 
nevídané.

Vždy, když je doma ovoce, trápí nás mnohdy 
mušky „octomilky“ – jsou pěkně protivné. V tomto 
období se u Vás může vyskytovat podobná havěť, 
a to smutnice. Je tmavá a vylétá z květináčů a ze-
miny a je ještě protivnější, protože zároveň škodí 
našim rostlinám. Pro ty, kdo nesledovali poslední 
Receptář prima nápadů je tu rada jak na ty potvory. 
Pro již létající jedince jsou tu lepové, žluté destičky, 
které se rozmístí po květináčích, (5ks cca 26, - Kč). 
A protože smutnice při vývoji prodělávají 2 stádia, 
musíme zahubit i larvičky v hlíně. Na to se koupí 
v prodejně pro zahrádkáře dravé hlístice v podobě 
prášku, který namícháme s vodou a zaléváme. 
Během vývoje hlístice zlikvidují larvy a když není 
co baštit samy zaniknou..

No a když jsme v té ochraně, podělím se s Vámi 
o zkušenosti s přípravkem POLYVERSUM.

Možná ho již používáte a tak pro ty ostatní: Je 
to přípravek proti houbovým chorobám, ředí se 
vodou a je skvělý!

Ne jen že moří choroby, ale je absolutně ne-
škodný, biologický ochránce. Ředí se vodou , nebo 
se užije suchý při setbě semen. Můžou se namáčet 
kořeny sazenic při výsadbě, poprášit, či zalévat, 
nemusíte se ohlížet na ochranné lhůty, protože se 
používá kdy potřebujete. Stačí opláchnout sklizeň 
a hned jíst.

Moří se osivo proti padání klíčků, máčí kořeny 
proti hnilobám, zalévá se jím. A to je velmi důležité 
ve vlhčím období, kdy se objevují plísně! Přípravek 
se totiž dostává zálivkou přes kořenový systém 
do celé rostliny a my nemusíme znovu ostatními 
přípravky smáčet listy.

Tento přípravek pomůže i při snížení výskytu ná-
dorovitosti kořenů brukvovitých. Já jsem odstranila 
během sezóny letitou plíseň na floxách, jahody jsou 
bez poškození (mimochodem 24.11. ještě sklízím 
jahody z růžových odrůd).

Před zimováním kaktusů a sukulentů poslední 
zálivka obsahuje Polyversum, přesazení santpaulií 
se také neobejde bez tohoto přípravku, zachránil mi 
i orchidej. Pomáhá i angreštům a broskvoním proti 
kadeřavosti, skvělý je proti kořenovým chorobám 
u bramboříků, mořením cibulí tulipánů proti hni-
lobě, při množení koniferů a ošetření vinné révy 
a okurek. Hlavně nestříkat, jen výjimečně –ZALÉ-
VAT KE KOŘENŮM! A ty ještě zesílí!

Právě zimní čas nám poskytne příležitost se na 
jaro připravit a sehnat si vše potřebné

A na rozloučenou s přáním poklidných zim-
ních svátků jeden recept, kde využijete své dary 
zahrady.

Kapr v pikantní směsi
1 kapr, 6 lžic oleje, 2 cibule, 4 str. česneku, 6 slad-

kokyselých kapií, 5 steril. okurek, 8 žampionů, 6 lžic 
pikantního kečupu, 1 lžíce paprikové směsi - koření 
na ryby, 3 lžíce hl. mouky, salát, petrželka, citrón, 1 kg 
brambor, lžička drceného kmínu, sůl.

Postup: kapra naporcovat, osušit, osolit, potřít 
třeným česnekem, poprášit kořením na ryby, obalit 
v mouce, na oleji upéct do zlatova. Poté vyjmout, 
uložit v teple. Na oleji osmažit cibuli na kolečka, 
přidat krájené kapie, okurky, žampiony a kečup-
-dusit.

Podáváme s opečenými, kmínovanými bram-
bory-zdobit salátem a petrželkou. Doba přípravy 
cca 35 minut.

A tvořivosti se meze nekladou, ne vždy máme po 
ruce všechny ingredience.

S pomocí odborných textů Eva Střelečková

MILOVNÍCI VŠEHO 
ŽIVÉHO - JE TU ZIMA!
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Okénko pro děti

Příspěvky zasílejte do: 20. února 2005

Milé děti,
pokuste se následující úryvky s vánoční tématikou vrátit do správných knížek:

Svůj pokus doneste do knihovny, kde na vás čeká sladká odměna, a také si můžete tyto 
knihy a řadu dalších vypůjčit.

 Vaše knihovnice

ŠTĚDROVEČERNÍ 
INSPIROMAT

Činnost knihovny
CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ 

(výběr)
Pro dospělé:
Erben, V.: Efektivně mrtvá žena
Erskina, B.: Vzdálené hlasy
Fieber, M.: Smrt v zákulisí
Greene, J.: Francouzský sen
Goldsmith, O.: Frajeři
Hardenová, H.: Příliš mnoho náhod
Hofmann, C.: Bílá Masajka
Chadwick, E.: Vikingův plášť
Javořická, V.: Děti štěstěny
Jeffries, R.: Konec seňora Zavaly
Křístek, V.: Cesta na poledne
Livingstone, J.: Vražda v Britském muzeu
Mráz, I.: Poslední lov
Pareti, S.: Růže a meč
Parker, R.: Chladný jako kámen
Quick, A.: Záhadný skvost
Sparks, N.: Zápisník jedná lásky
Šulc, V.: Příští stanice: Smrt
Švejda, J.: Kavárna Žal
Valatová, M.: Vypadni z mého života

Naučná literatura:
Cimický, J.: Harmonie vaření a lidské duše
Černická, M.: Kuchařka podle hodiny narození
Davis, C.: Výcvik psa
Eichler, J.: Králičí hody
Fogle, B.: Co je s mým psem?
Lešinská, D.: Moderní zahrada
Lewis, Ch.: Multimédia
Macauly, D.: Mamutí kniha techniky
Pilarová, E.: Pochoutky pro zdravé i nemocné
Sweetinburgh, R.: Úpravy zahrádek
Vargne, B.: Vaříme přímo na stole
Výborná, L.: Fit maminka
Waldeck, F.: Léčivé ruce

Knihy pro děti:
Adamcová, M.: Pejsek vypravuje
Černík, M.: Knížka pro děti od dvou do pěti
Fiala, L.: Všude žijí zvířata
Herriot, J.: Koťátko Mojžíš
Kubátová, M.: Krakonošovo černobejlí
Motlová, M: Knížka pro Adama a Evu
Nejkrásnější pohádky na dobrou noc
Nováková, Z.: Hejkálek ze starého lesa
Preclíková, M.: Kníže Dracula a jiné hradní 
pověsti

Řeháčková, V.: On na mě asi bere
Simmel, J.: Plakat přísně zakázáno
Štáchová, H.: Smějeme se se Spejblem a Hur-
vínkem
Žáček, J.: Pohádkový kolotoč

Naučná literatura:
Arnold, N.: Šokující elektřina
Bayley, G.: Kočka a její řeč
Bayley, G.: Kůň a jeho řeč
Day, T.: Průvodce nezkrotnou zemí
Elmanová, O.: Rozum pod lavicí. Co v učebnici 
nenajdeš.
Gravellová, K.: Co se to tam dole děje. Na co se 
kluci bojí zeptat.
Michael, D.: Stavíme draka
Popelková, K.: Batika krásná a jednoduchá
Ridpath, I.: Hvězdy a planety
Scheufer, P.: Markéta fotí digitálně
Vissenberg, J.: Křečíci
Wellford, L.: Malování na kameny

Tyto knihy a řadu dalších si můžete vypůjčit 
v naší knihovně.

Výpůjční doba: středa 15,45 – 18,30 hodin. 
Těšíme se na vaši návštěvu.

Knihovna představuje knihu:

Milada Motlová: 
PRAHA ZNÁMÁ, NEZNÁMÁ

Ilustrovaná knížka o Praze je určena dětem 
staršího školního věku, ale přináší inspiraci k za-
jímavým procházkám po našem hlavním městě 
i dospělým.

Autorka nepředkládá pouhý výčet pamětihod-
ností; všímá si historie pozoruhodných pražských 
staveb a části historického jádra i významných 
osobností, které v Praze zanechaly stopu. Sezna-
muje čtenáře s některými pověstmi a legendami, 
které se k jednotlivým památným místům váží, 
ale nepomíjí ani dnešní, moderní tvář české me-
tropole. Knížka, kterou přesnými a působivými 
ilustracemi doplnil Jan Maget, je rozdělena do 
několika částí, např. Pražský hrad, Malá Strana, 
Staré Město, Pražské mosty …

A léta běží...

Narodili se:
Petr PINKAS 29. 9. 2004
Kristýna STEHLÍKOVÁ 14.10.2004
Adam ZELENKA 21.10.2004
Eliška LACINOVÁ 24.10.2004
Jan HOSPODÁR 11.11.2004
David KOUBEK 13.11.2004

Sňatek uzavřeli:
Radka MRNKOVÁ a Martin PLAS 11.9.2004

Blahopřejeme
Rozloučili jsme se našimi občany:
Marie ŘEŠÁTKOVÁ 22.9.2004 (88 let)
Jiří ŠMÍD 14.10.2004 (63 let)
Anna KOSTKOVÁ 20.10.2004 (89 let)
Bohuslava SALAČOVÁ 30.11.2004 (81 let)

Čest jejich památce

Společenská rubrika
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