BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU
září 2005

Ročník: 15 Číslo: 3

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

18. veřejné zasedání
zastupitelstva obce Braškov,

které se koná v úterý 20. září 2005 v 18,00 hod.
v restauraci na Valdeku
s tímto programem:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení 17. veř. zasedání
3. Zpráva o činnosti rady obce
4. Finanční hospodaření obce k 31.8.2005 a výhled do 12/2005
5. Výstavba v roce 2005 a výhled pro r. 2006
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr

Braškov – dětské hřiště

Zprávy z obecního úřadu

ZPRÁVA

O ČINNOSTI RADY OBCE
v období mezi 16. a 17. veřejným
zasedáním zastupitelstva obce
V uvedeném období se schůze rady konaly
pravidelně a konalo se jich celkem šest, z toho
66. schůze až po uzávěrce tohoto čísla novin:
61. schůze – 4.7.2005 se především zabývala
hodnocením 17. veřejného zasedání a rozpracováním jeho usnesení, plánem činnosti na II. pololetí
a akcemi výstavby v tomto roce. Konstatovala, že
17. zasedání zastupitelstva obce mělo pracovní
charakter a přijalo rozsáhlé usnesení. Kontroverzním bodem byla smlouva o pronájmu a provozování vodohospodářské infrastruktury s VKM
a.s. a Středočeskými vodárnami. Rada mi uložila
projednat s VKM úpravy textu a předložit jeho
znění k odsouhlasení příští schůzi.
Po projednání byl schválen plán a program činnosti rady i zastupitelstva pro druhé pololetí 2005.
Podstatná část programu byla věnována záležitostem výstavby, zejména postupu na jednotlivých
akcích.
Rada rozhodla uzavřít smlouvu na zhotovení
povrchu víceúčelového hřiště na Braškově s ﬁrmou
TUBEKO a uložila dokončit areál do 31.8.2005.
Bylo odsouhlaseno uzavření smlouvy s ČNES na
rekonstrukci ul. Spojovací na Valdeku s termínem
dokončení 31.8.2005.
Podrobně jsme také probírali průběh prací na
odkanalizování Toskánky. I zde by měly práce
skončit v srpnu a po kolaudaci by měla být kanalizace
uvedena do provozu nejpozději začátkem září.
Byla zpracována projektová dokumentace na
odkanalizování domů čp. 257 a 303 (Zejfartovi
a Jelínkovi) a projednává se stavební povolení.
S VKM a.s. bude uzavřena smlouva o sdružení
prostředků, podle níž přispějí na tuto akci částkou
434 tis. Kč.
Rada se zabývala i některými dalšími záležitostmi. Uložila mi projednat možnosti obnovení značení přechodů pro chodce a spolu s místostarostou
Novotným projednat s vlastníky jejich záměr
s bývalou výkrmnou vepřů. V té souvislosti zvažuje
rada opakování jednání o situaci v areálu bývalého
státního statku.
Na této schůzi ještě rada vzala na vědomí informaci o opakovaném jednání s vedením Pozemkového fondu ČR o pozemcích pod Hájem (územní
plán zde uvažuje se sportovištěm), stav o prodeji
pozemku č. 269/1 (ul. Zahradní) dražbou, projed-

nala žádost p. Wagnera o zrušení trvalého pobytů
Oláhových v penzionu Cesar na Braškově, rozhodla o zveřejnění zájmu obce o pronájmu pozemku
45/1 (vedle býv. státního statku) a o uzavření
smlouvy o darování pozemku pod chodníkem
u silnice II/118 manž. Kováříčkovými.
62. schůze – 18.7.2005 měla mít na programu
zejména projednání výsledků hospodaření obce
za 1. pololetí, zprávu kulturní komise a projednání
situace na rybníku v Braškově.
Po dohodě s předsedkyní fin. výboru bylo
projednání výsledků hospodaření odloženo až na
63. schůzi, aby je mohl projednat ﬁ nanční výbor.
Zprávu o činnosti kulturní komise přednesla její
předsedkyně pí. Cábová. Komise se zabývá tradičními záležitostmi a sejde se opět po prázdninách.
Sbor pro obč. záležitosti organizuje a připravuje
vítání narozených občánků a návštěvy jubilantů.
Při této příležitosti byla diskutována i záležitost
vedení obecní kroniky, jelikož stávající kronikářka pí. Vyplelová hodlá svoji činnost ukončit do
konce r. 2005.
Za účasti p. Valeše projednala rada situaci
kolem braškovského rybníka. Podle informace
klesl letos počet dětských povolenek a rada proto
odsouhlasila, aby po dobu prázdnin byl posunut
věk pro jejich vydání na 18 let.
Rada se potom zabývala ostatními záležitostmi.
Protože k prodeji pozemků pod Hájem je třeba
zpracovat geom. plán, odsouhlasila rada jeho
zpracování a předání Poz. fondu ČR.
Po upřesnění textu smluv o nájmu a provozování
vodohospodářského majetku s VKM a.s. odsouhlasila rada jejich potvrzení v souladu s usnesením
17. veř. zasedání zastupitelstva.
I tato schůze podrobně projednávala situaci na
jednotlivých výstavbových akcích a přijala některá
opatření. Konstatovala, že termíny dokončení
jednotlivých staveb nejsou ohroženy. Rada v té
souvislosti odsouhlasila potvrzení nájemní smlouvy
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na použití stávající
silnice I/6 na Toskánce pro výstavbu kanalizace.
Kromě jiného pak bylo uloženo stavební komisi
zajistit do 31.8.2005 opravu božích muk na cestě
k Háji. K petici občanského sdružení „Česká vesnice“
rada vzala na vědomí, že je uložena na obecním úřadě
a odsouhlasila její zveřejnění na www. stránkách obce.

K žádosti manž. Friedrichových odsouhlasila
oplocení pozemků restaurace v Braškově podle
geom. plánu a zveřejnění zájmu o prodej či směnu
pozemků v té souvislosti.
Rada vzala na vědomí, že ing. Dráb zajistil
obnovu značení přechodů pro chodce v obci,
uložila ing. Doksanskému projednat urychleně
opakovanou stížnost manž. Ajmových, odsouhlasila zajistit zpracování dokumentace rekonstrukce
silnice III/2012 (ul. Dukelská a Sportovců) vč.
spojovacího chodníku na Valdek a výměnu oken
v objektu obecního úřadu. V závěru mi tato rada
uložila urgovat u odboru dopravy Krajského úřadu odpověď na naše stanovisko k zamýšlenému
obchvatu Unhoště a Kyšic se zaústěním do stávající
silnice III/0063 v prostoru „Na Kobyle“.
63. schůze – 1.8.2005 – tato schůze měla na programu zejména projednání výsledků hospodaření
obce v 1. pololetí, informaci o knihovně a činnosti
fotbal. oddílu a situaci na hřišti.
Při projednání výsledků hospodaření bylo
konstatováno, že výstavbové akce probíhají a jsou
hrazeny v souladu s rozpočtem. Výsledky hospodaření projednal ﬁ nanční výbor bez podstatných
připomínek. Rada konstatovala, že výsledky
odpovídají schválenému rozpočtu a příznivě se
vyvíjí i jeho příjmová část.
Paní Přibylová pak radu seznámila se zprávou
o knihovně, kterou navštěvuje stále větší počet
čtenářů a proti r. 2004 vzrostl počet výpůjček. Byl
zvýšen i knižní fond. Uvedené výsledky jsou velice
úspěšné. Diskutována byla i možnost vybavit do
příštího roku knihovnu počítačem.
K podání krátké informace ke hřišti a fotbal.
oddílu byl přizván p. Vlček. V minulé sezóně se A
mužstvo umístilo těsně za postupujícími Lidicemi,
B mužstvo uprostřed tabulky. Pro nový ročník
soutěže se podařilo mužstvo posílit. Od září byla
přihlášena do soutěže přípravka (děti ve věku 6–8
let). Brigádně byly provedeny některé úpravy na
hřišti, jehož povrch – trávník, se daří udržovat ve
vynikajícím stavu.
Samozřejmě se rada podrobně zabývala situací
na jednotlivých akcích výstavby. Přijala opatření
k dokončení víceúčelového a dětského hřiště
na Braškově, přičemž rozhodla, že pro zbytek
sezóny bude na víceúčelovém hřišti probíhat
zkušební provoz zdarma a po jeho vyhodnocení
bude připraven provozní a organizační řád včetně
poplatků. O provoz v tomto roce budou pečovat
pp. Beran a Kopřiva.
Před jednáním stavební komise se rada zabývala rozsahem víceprací a dodatků na kanalizaci
Toskánka.
Po projednání mi pak rada uložila projednat za
účasti starostů sousedních obcí se stavebním úřadem
rozsah prací, které budou zajišťovat stavební komise
v obcích podle § 124 stavebního zákona (povolování
drobných staveb, ohlášení, stavební dohled apod.).

Po opakovaném jednání s vedením Pozemkového fondu ČR vzala rada na vědomí, že obec se
bude muset zúčastnit veřejné soutěže k získání
pozemků pod Hájem.
Bylo odsouhlaseno připravené stanovisko obce
k návrhu zadání územního plánu obce Pletený
Újezd, které bude odesláno po event. doplnění ve
stavební komisi. Požadujeme zejména, aby do této
dokumentace byl zařazen návrh na kruhový objezd
křižovatky silnic II/118 a býv. I/6 nad Braškovem,
která se nachází na katastru Pl. Újezda, stanoveny
podrobné regulativy pro využití komerční zóny
a doplněno řešení cyklostezek.
V závěru rada rozhodla, že podle připravovaného dotačního programu obnovy venkova
požádáme o dotaci na rekonstrukci komunikací
a splátku úroků z úvěru a vzala na vědomí, že
majitelé bývalé výkrmny vepřů uvažují s demolicí
objektu ještě v tomto roce.
64. schůze – 15.8.2005 – měla na programu
zejména informaci o činnosti hasičů, ﬁ nancování
z mimorozpočtových zdrojů, ale zejména přípravu
18. veřejného zasedání zastupitelstva. Pro neúčast
předsedkyně komise ŽP ing. Machovské bylo
projednání činnosti této komise přesunuto na
program 65. schůze.
Hasiči jsou stále nejaktivnější složkou v obci.
Účastní se závodů a to i dívčí družstvo, provádějí
údržbu vybavení. Diskutovány byly možnosti
umístění cvičné dráhy pro požární sport.
Podle informace ing. Bednářové nejsou zatím
k dispozici pro nás využitelné aktuální informace,
umožňující přístup k mimorozpočtovým zdrojům.
Rada se opakovaně zabývala situací kolem výstavby víceúčelového hřiště a kanalizace na Toskánce
a uložila uplatnit reklamaci p. Hehejíka při převzetí
rekonstruovaných chodníků v ul. Spojovací. Rada
vzala na vědomí, že starosta svolal další jednání
k situaci kolem areálu GTH (býv. státní statek)
a rozhodla opakovat výzvu k pronájmu pozemku
č. 45/1 u tohoto areálu v Braškovských novinách.
Na vědomí vzala rada informaci, že po konzultaci
s vedoucím odboru ŽP magistrátu města Kladna ing.
Vítou byly vykáceny suché smrky u víceúčelového
hřiště a Valdeckého rybníka a odsouhlasila, že
požádáme o dotace z Programu obnovy venkova
i pro r. 2006.
Závěrečná část této schůze rady se pak za účasti
členů zastupitelstva zabývala orientační přípravou
18. veřejného zasedání. Byl stanoven jeho program
a termín, odsouhlaseno jeho organizační zajištění
a složení návrhové komise a projednány některé
ostatní záležitosti a připomínky.
65. schůze – 29.8.2005 – se zabývala především
přípravou veřejného zasedání a činností komise
životního prostředí.
pokračování na str. 2

Zprávy z obecního úřadu
pokračování ze str. 1
Byly detailně projednány podrobnosti přípravy
18. veřejného zasedání, zpracování zpráv a příprava podkladů.
Za účasti předsedkyně komise ŽP ing. Machovské se pak rada zabývala její činností, péčí o životní
prostředí a návrhy vyhlášek k likvidaci domovního
a komunálního odpadu. Bylo dohodnuto, že návrh
změny vyhlášky č. 13 bude otištěn v Braškovských
novinách a komise připraví návrhy na vyhlášku
o poplatcích za likvidaci a svoz odpadu pro r. 2006
tak, aby mohla být předložena prosincovému zasedání zastupitelstva. Podrobně byla rovněž projednána informace p. Novotného o jednání s ved. odboru
ŽP ing. Vítou a některé další náměty komise život.
prostředí k péči o veřejnou zeleň a pořádek.
Tato schůze rady se pak zabývala zejména
situací na jednotlivých stavbách. Konstatovala,
že víceúčelové hřiště bude dokončeno do 2.9.2005
a stanovila převzetí na 5.9.2005. Dále konstatovala,
že byla dokončena rekonstrukce chodníků a komunikace v ul. Spojovací na Valdeku a v té souvislosti
projednala rada i stížnost pí. L. Vlachové a zaujala
k ní stanovisko.
Dokončena byla rovněž kanalizace na Toskánce a kolaudace této stavby je svolána na 30.8.2005.
Na této akci proběhla 24.8.2005 kontrolní dohlídka pracovníků Státního fondu životního prostředí,
která neshledala závady.
Rada se také zabývala situací kolem prodeje
pozemku č. 72 (u stávající čistírny odpadních
vod) Pozemkovým fondem ČR a odsouhlasila,
že uzavřeme dohodu o získání tohoto pozemku
koupí od restituenta p. Čermáka za podmínky
jeho bezplatného pronájmu na 10 let. S obdobným

řešením uvažujeme i při získání pozemku č. 47/1
(pod areálem býv. státního statku).
Po projednání odsouhlasila rada žádost manž.
Friedrichových o směnu a koupi pozemků, který
bude předložen zastupitelstvu ke schválení. Zastupitelstvu bude také předložen návrh na odkoupení
pozemků pod ul. Zahradní a Pod Horkou v dražbě
za cca 37 tis. Kč.
Na vědomí vzala rada informaci starosty
o průběhu a závěrech jím iniciovaného jednání
starostů sousedních obcí s vedoucí stavebního
úřadu v Unhošti ing. Hortovou o spolupráci a dělbě
pravomocí podle § 124 stavebního zákona.
Vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje reagoval na naši urgenci a potvrdil,
že zatím není připravován silniční obchvat Unhoště
a Kyšic, zaústěný na stávající silnici v prostoru na
Kobyle, s nímž nesouhlasíme a odmítl náš požadavek na zřízení kruhového objezdu při křížení silnic
II/118 a I/6 (nad Braškovem).
Po projednání žádosti pí. Hřebíkové rada
doporučila, aby její požadavek na změnu úz. plánu
v prostoru Toskánky v souvislosti s připravovaným
úz. plánem obce Pl. Újezd byl akceptován a zařazen do nejbližší změny úz. plánu obce Braškov.
V závěru této schůze se pak rada zabývala
opakovaným požadavkem města Unhoště na
neinvestiční příspěvek na žáky škol v původní
výši 4.323,– Kč/žáka a rozhodla požádat město o
rozklad těchto nákladů.
66. schůze se konala 12.9.2005, tedy po uzávěrce
tohoto čísla Braškovských novin a zpráva o ní bude
přednesena na 18. veřejném zasedání 20.9.2005.
František Haas

DOPLNĚK
zprávy o činnosti rady obce pro
17. veř. zasedání zastupitelstva
60. schůze rady obce se konala 13.6.2005
a měla na programu především kontrolu přípravy
17. veřejného zasedání, závěr a přípravu školního
roku v MŠ Braškov a výsledek hospodaření obce
k 31.5.2005 a související návrh změny rozpočtu.
Při kontrole přípravy 17. zasedání zastupitelstva byl odsouhlasen návrh jeho usnesení a doplnění programu v bodě „Různé“.
Za účasti ředitelky MŠ pí. Střelečková byla
projednána její informace závěru školního roku
a přípravě škol. roku 2005/6. Bylo konstatováno,
že kontrola, provedená ﬁ n. výborem neshledala
závady v hospodaření školky. V září nastoupí do
školky 24 dětí, z toho 20 z naší obce.
Výsledek hospodaření obce k 31.5.2005 byl
projednán za účasti předsedkyně fin. výboru.
Současně byl projednán i návrh na 2. změnu rozpočtu obce a rozpočtový výhled do r. 2007. Rada
odsouhlasila, že všechny uvedené materiály budou
po projednání ve ﬁ nančním výboru (proběhlo
17.6.2005) předloženy 17. veřejnému zasedání
zastupitelstva.
Rada se pak zabývala dalšími záležitostmi
a úkoly, zejména kontrolou přípravy červnového
čísla B. novin, situací v převodu pozemků od
Pozemkového fondu, situací kolem pozemků
– komunikace Zahradní a Pod Horkou, které
jsou ve vlastnictví státu, ale právo hospodaření
mají Chotěbořské strojírny s.p. v likvidaci a situací a stavem objektů GTH (bývalý areál státního
statku). Rada rozhodla svolat k této záležitosti

opakovaně jednání v září t.r. po ověření majetkoprávních poměrů na katastrálním úřadě.
Rada poté vzala na vědomí informaci o změnách v autobusové dopravě, platných od 1.7.2005
a rozhodla o této skutečnosti informovat občany
letákem. Podmínky dopravy vč. jízdného a jízdní
řády byly vyvěšeny na úřední desce OÚ. Bohužel
nebyly k dispozici v termínu, který by umožnil
jejich otištění v Braškovských novinách.
Zabývali jsme se také požadavkem Unhoště na
úhradu podílu neinvestičních nákladů za naše žáky
a jejich výši (4.323,-- Kč/žáka) jsme neodsouhlasili.
Rada uložila starostovi projednat tento požadavek
s městem Unhošť a pokusit se dosáhnout snížení
tohoto příspěvku alespoň na úroveň, požadovanou
městem Kladnem (3.900,-- Kč/žáka).
V další části této schůze pak rada doporučila
zastupitelstvu prodej pozemků p.č. 94/17 a 94/20
manželům Bednářovým a p. Slabému, pronájem
pozemku p.č. 45/1 o výměře 194 m2, získaného
od Pozemkového fondu ČR a bezúplatný převod
pozemku p.č. 5/10 o výměře 56 m2 od manželů
Kováříčkových, na němž je zřízen chodník.
V závěru schůze pak rada vzala na vědomí orientační informaci o způsobu provozu kanalizace
a čistíren odpadních vod v sousedních obcích,
odsouhlasila objednání opravy kanalizace V Jezerech (před p. Houškou) a výměnu oken v budově
obecního úřadu.
František Haas

KONTROL A

Usnesení

plnění usnesení 17. veřejného
zasedání zastupitelstva obce,
konaného dne 27. června 2005

17. veřejného zasedání zastupitelstva
obce Braškov, konaného dne 27. června
2005 v restauraci na Braškově

Uvedené zasedání zastupitelstva obce
a) vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 16. veřejného zasedání, zprávu o činnosti rady,
výsledek hospodaření obce k 31.5.2005, informaci o výstavbě v obci v r. 2005 a petici občanského sdružení
„Česká vesnice“.
b) odsouhlasilo uzavření trojstranné smlouvy o nájmu a provozování vodovodu a kanalizace včetně
ČOV v obci s VKM Kladno, přijetí dotací z Programu obnovy venkova a uzavření smlouvy o sdružení
prostředků na výstavbu kanalizace k domům č.p. 257 a 303.
c) schválilo prodeje pozemků, 2. změnu rozpočtu pro r. 2005 a rozpočtový výhled na r. 2005-7, uzavření
darovací smlouvy s manželi Kováříčkovými na chodník, záměr pronajmout pozemek č. 45/1 a úhradu
neinvestičních nákladů za žáky základních škol v Unhošti do výše 3.900,-- Kč/žáka.
d) uložilo
– starostovi a radě obce
1) projednat s VKM a.s. úpravu a změnu textu smluv o nájmu a provozování kanalizace v souladu se
stanoviskem zastupitelstva.
Tyto změny jsem projednal s VKM a předložil 62. schůzi rady. Po jejich odsouhlasení byla smlouva
potvrzena.
2) zpracovat předprojektovou přípravu chodníku Braškov-Valdek.
Rada při projednání závěrů tohoto zasedání rozhodla objednat dokumentaci na rekonstrukci ulic
Dukelská a Sportovců vč. tohoto chodníku. V současné době jsme vyzvali 3 ﬁ rmy k předložení nabídek
na zpracování této dokumentace.
3) Prověřit možnost kontrolních měření rychlosti Městskou policií Kladno nebo soukromou osobou.
Starosta obce jednal předběžně s ředitelem Měst. policie a primátorem města Kladna ing. D. Jiránkem
a získal příslib, že dohoda mezi městem Kladno a naší obcí by mohla být projednána nejpozději v říjnu,
po personálních opatřeních na magistrátě.
– předsedkyni komise ing. Machovské
připravit a projednat návrh vyhlášky o poplatku za likvidaci odpadu v náhradním termínu tak, aby
mohla být předložena ke schválení 18. veřejnému zasedání.
Poplatky pro tento rok 2005 byly stanoveny usnesením zastupitelstva a případně vyhláška pro rok 2006
bude připravena až na prosincové 19. veřejné zasedání zastupitelstva.
Návrh nové vyhlášky o likvidaci odpadů bude zveřejněn v Braškovských novinách a měl by být projednán
na 18. veřejném zasedání 20. září 2005.
František Haas

Oznámení
Zastupitelstvo obce na svém 17. veřejném zasedání projednalo záměr obce

pronajmout pozemek
č. 45/1 v k.ú. Braškov o výměře 194 m2.

Jedná se o pozemek před areálem bývalého státního statku. Přípustné využití je pro zahradu.
Dle ustanovení § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
se tento záměr zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce (od 19.7. do 2.8.2005). Vzhledem k tomu, že se
nepřihlásil žádný zájemce, rozhodla se rada obce opakovat výzvu v Braškovských novinách. K předloženému
záměru obce je možno se vyjádřit a předat nabídky, včetně výše nájemného, na obecní úřad.

Zastupitelstvo obce po projednání:
a) bere na vědomí:
1) Zprávu o kontrole plnění usnesení 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Braškov, konaného
dne 15.3.2005
2) Zprávu o činnosti rady obce v období mezi 16. a 17. zasedáním zastupitelstva
3) Výsledek hospodaření obce k 31.5.2005
4) Zprávy o činnosti výborů a komisí, přednesené na dnešním zasedání
5) Informaci o výstavbě v obci v r. 2005
6) Petici občanského sdružení „Česká vesnice“ (viz příloha)
b) souhlasí:
1) s uzavřením trojstranné smlouvy o nájmu a provozování vodovodu v obci Braškov a s jeho vložením
do VKM a.s. Kladno
2) s přijetím dotací z Programu obnovy venkova ve výši 190.000,– Kč na rekonstrukci ulice Spojovací
a 134.000,– Kč na úhradu úroků z úvěru ČS a.s. Kladno
3) s uzavřením smlouvy s VKM a.s. Kladno o sdružení prostředků na výstavbu kanalizační větve k domům
č.p. 257 a č.p. 303 ve výši 434.188,– Kč
4) s uzavřením trojstranných smluv o nájmu a provozování kanalizace a čistírny odpadních vod v obci
a jejím vložením do majetku VKM a.s.
c) schvaluje:
1) Prodej pozemku p.č. 94/17 o výměře 105 m 2 manželům Bednářovým, ul. V Úvoze č.p. 4, Braškov za
cenu 350,– Kč/m 2 tj. 36.750,– Kč a pozemek p.č. 94/20 o výměře 51 m 2 p. Slabému, ul. Italská č.p. 2312,
Kladno za cenu 350,– Kč/m 2 , tj. 17.850,– Kč.
2) 2. změnu rozpočtu obce podle přílohy jako vyrovnaný s příjmy ve výši 14.472.500,– Kč a výdaji ve
výši 14.472.500,– Kč
3) Rozpočtový výhled na r. 2005 – 2007 dle přílohy
4) Uzavření darovací smlouvy s manželi Kováříčkovými na pozemek – chodník p.č. 5/10 o výměře 56 m2
5) Záměr pronajmout pozemek p.č. 45/1 o výměře 194 m2 (u býv. statku) v k.ú. Braškov k zahrádkářskému
využití
6) Uhradit Městu Unhošť neinvestiční náklady na žáky ZŠ ve výši 3.900,– Kč/žáka
d) ukládá:
starostovi a radě obce
1) projednat s VKM a.s. úpravu a změnu smluv o nájmu a provozování kanalizace a ČOV v souladu se
stanoviskem zastupitelstva
2) zpracovat předprojektovou přípravu chodníku mezi Braškovem a Valdekem
3) ověřit možnost provedení kontrolních měření rychlosti s Městskou policií Kladno nebo soukromou osobou
předsedkyni komise ing. Machovské
– připravit a projednat návrh vyhlášky o poplatku za likvidaci odpadu v náhradním termínu tak, aby
mohla být předložena ke schválení 18. zasedání zastupitelstva v září 2005

Poděkování

Na stránkách našich novin se často objevují články na tématiku životního prostředí v obci a péči o něj.
Výzvy z těchto článků se jen málokdy setkávají bohužel s kladným ohlasem a některé návrhy se zatím jeví
jako obtížně realizovatelné.
O to víc je třeba si vážit těch občanů, kteří pečují o některé části veřejné zeleně. Chtěl bych vyslovit
poděkování zejména občanům (lépe asi občankám), udržujícím květinové záhony v ul. Brigádníků a části
ul. Ke Skalce. Škoda, že naopak část občanů v ul. Ke Skalce (u rybníka) přestala udržovat přilehlou část
pozemků. Poděkování patří také p. Jelínkovi z Toskánky za posekání plevele podle chodníku na Toskánku
a vysazení sazeniček lip (zdalipak asi odolají vandalům?) podél dálnice a p. Adamovi, který pečuje o část
polní cesty z Braškova k Háji.
Považuji za povinnost za tyto aktivity poděkovat, zejména proto, že jde o činnost dobrovolnou, v této
době bohužel málo obvyklou.
Podívejte se, jak v rozporu s tím vypadají a jsou zarostlé některé chodníky, kterými již nejde ani projít.
A ještě jedno poděkování závěrem. Správa a údržba silnic nemá prostředky na jejich údržbu, ani dopravní
značení. Přechody pro chodce v naší obci byly již jen málo viditelné. Požádal jsem proto o pomoc ing. Drába,
který obnovu přechodů zajistil. A za to tedy děkuji.
František Haas

Zprávy z obecního úřadu

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 8. 2005
Výdaje

v Kč

Daň z příjmů práv.osob – obec (za r. 2004)
Silnice – opr. a udrž. (úklid sněhu, čišť. silnic, dopravní značení)
Silnice – opr. ul. Spojovací

Údržba veřejné zeleně

43 830.00

106 482.80

Požární ochrana

44 238.40

3 858.40

Úroky z úvěru – ČS a.s.

107 702.70

Splátka jistiny ČS a.s.

400 000.00

Mateřská škola (průzkum vlhkosti a sanace)

35 224.00

Fin. vypořádání min. roku (odvod MŠ)

Místní knihovna (odměna, nákup knih a časopisů)

18 956.00

Neinvestiční příspěvek na žáky ZŠ (Unhošť, Kladno)

Kronika (odměna, materiál)

3 000.00

Sbor pro občanské záležitosti

11 055.50

Dětské hřiště (akce pro děti,nákup laviček,stav.práce)
Správa obecního úřadu

1 023 398.60
977 650.00

v tom:

Výdaje celkem

89 700.00
9 936 771.90

Daň z příjmů práv. osob – obec (za r. 2004)

731 920.00

Daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

785 264.00

218 403.00

Daně z příjmů FO ze samost. výdělečné činnosti

platy zaměstnanců OÚ

260 425.00

Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů

platy a odměny za 12/2004

78 941.00

Daně z příjmů právnických osob

různé práce pro OÚ (odměny, letáky, čekárny)

15 568.00

Daň z přidané hodnoty

povinné pojistné na soc. zabezpečení

67 713.00

Správní poplatky (i výherní hrací automaty)

povinné pojistné na zdrav. pojištění

23 436.00

Ostatní daně (místní poplatky)

939.00

1 954.50

Příjmy

odměny obecního zastupitelstva

zákonné pojištění odpovědnosti

167 382.50

731 920.00

1 699 224.00

Rybníky (násada ryb)

Hřiště Valdek - provoz a údržba

Daň z nemovitosti

1 214 379.00
44 763.00
904 477.00
1 482 121.00
48 900.00
13 400.00
175 924.00

pojištění obecního majetku

15 952.00

Příspěvek rodičů na neinvestiční náklady MŠ (leden)

všeobecný materiál

44 517.00

Záloha na vodné a stočné - byt MŠ

3 340.00

Nájemné za byt v MŠ

6 800.00

odborné publikace

7 328.20

voda

422.00

plyn

25 831.00

Nájemné – ČOV
SFŽP dotace na kanalizaci

elektrická energie

5 813.70

EKOKOM – příspěvek na tříděný odpad

služby pošt

2 186.00

Nájemné za ordinaci (MUDr. Ječmen)

služby telekomunikací

72 551.10

služby peněžních ústavů

9 382.50

Nájemné rybník Valdek (Ing. Heuer, ARYBAZ)
Výtěžnost výherních hracích automatů

poskytované zálohy vlastní pokladně k vyúčtování

24 651.50

Známky na popelnice

služby nevýrobní povahy (školení)

10 065.00

Pytle na tříděný odpad

nákup služeb(urbanist.studie,údržba KEO, psí útulek, revize HP)

61 947.30

Poplatky na likvidaci velkoob. a nebezp. odpadu

opravy a udržování

28 663.70

Letecké snímky obce a pohlednice, kalendáře

cestovné

514.00

platby daní a poplatků

2 400.00

Dotace od obce na provoz MŠ (k vyúčtování)
Příspěvek mikror. Bratronicko, Křivoklátsko (r.2004 + zál. r. 2005)
Příspěvek nezisk. a pod. organiz.(ADRA)
ČOV (pojištění)
Kanalizace – údržba (zaměření drenáží – smlouvy)
Kanalizace – splašková, Toskánka
Kanalizace – Zejfart, Jelínek ( dokumentace)

7 200.00

Rekonstrukce místních komunikací (projekty)

65 410.00

Veřejné osvětlení – el. energie

99 295.40

– opravy a údržba

40 896.40

CZ Ekologie (záloha na známky na popelnice a pytle)

297 766.20

Likvidace velkoobjemového odpadu (bikrany)
Svoz a zneškodnění nebezpečného odpadu

85 069.80

465.00
35 986.00
321 775.50
5 585.00
86 200.00
85.00

40 000.00

117 570.00

3 478 360.50

2 500.00

30 000.00

Úroky z termínovaných vkladů a běžného účtu

50 115.00

17 092.80

Prodej pozemku (p. Ulm)
Prodej pod.listů Sporoinvest

8 800.00

0.00
1 562 457.00

Sponzorský dar pro hasiče (ﬁrma Veseta)

200 000.00

20 711.20

4 050.00

Fin. vypořádání min. roku (MŠ)
Neinvestiční dotace od kraje
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

3 068 799.30
21 563.63
1 954.50
318 000.00
24 992.00

Výsledek hospodaření k 31.12.2004

2 302 584.36

Příjmy celkem

13 255 378.09

R o z d í l příjmů a výdajů

3 318 606.19

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

600 000.00
2 718 606.19

0.00

Zprávy z komisí
Udržování pořádku na místních
komunikacích a ošetřování
veřejné zeleně v obci
Vážení občané ,
v souladu s § 26 - 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vás upozorňujeme na to,
že je vaší povinností udržovat schůdnost chodníků, přilehlých k vaší nemovitosti (úklid chodníku,
odklízení sněhu) .
Dále upozorňujeme občany bydlící v ulici Sportovců na Valdeku, na pravé straně ve směru od křižovatky
ke hřišti, že obec z výše uvedeného důvodu od příštího jara nebude zajišťovat sekání trávy na zelených
pruzích před jejich nemovitostmi, protože ulice Sportovců je do teď jedinou ulicí, kde obec sekání trávy
zajišťuje, ve všech ostatních ulicích obce v Braškově, na Valdeku i na Toskánce si občané prostranství
před svými nemovitostmi udržují sami.
Rozpočet obce na udržování veřejné zeleně nebude krácen, ale prostředky budou použity na ošetření
jiných veřejných prostranství v obci .
Děkujeme vám za pochopení.
Ing. Věra Machovská, komise pro veřejný pořádek a životní prostředí

Výňatek z aktualizovaného znění zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, jak vyplývá ze změn, provedených předpisem č. 186/2004
Sb., s účinností od 1. ledna 2005
Sjízdnost dálnice, sjízdnost a schůdnost silnice a místní komunikace a její zabezpečení
§ 26
(1) Dálnice, silnice a místní komunikace jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních
a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
(2) V zastavěném území obce jsou místní komunikace a průjezdní úsek silnice schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému
stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
(3) Stavebním stavem dálnice, silnice nebo místní komunikace se rozumí jejich kvalita, stupeň opotřebení povrchu, podélné nebo příčné vlny, výtluky, které nelze odstranit běžnou údržbou, únosnost vozovky,
krajnic, mostů a mostních objektů a vybavení pozemní komunikace součástmi a příslušenstvím.
(4) Dopravně technickým stavem dálnice, silnice nebo místní komunikace se rozumí jejich technické
znaky (příčné uspořádání, příčný a podélný sklon, šířka a druh vozovky, směrové a výškové oblouky)
a začlenění pozemní komunikace do terénu (rozhled, nadmořská výška).
(5) Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost,
jsou vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice,
povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky.
pokračování na str. 4

Zprávy z komisí
pokračování ze str. 3
(6) Závadou ve sjízdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve sjízdnosti dálnice, silnice
nebo místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím
a jejich důsledkům.
(7) Závadou ve schůdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní
komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně
technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
§ 27
(1) Uživatelé dálnice, silnice nebo místní komunikace nemají nárok na náhradu škody, která jim vznikla
ze stavebního stavu nebo dopravně technického stavu těchto pozemních komunikací.
(2) Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace odpovídá za škody vzniklé uživatelům těchto
pozemních komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích
jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky
takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.
(3) Vlastník místní komunikace odpovídá s výjimkou případů uvedených v odstavci 4 za škody, jejichž
příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže,
že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi
a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.
(4) Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací,
odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla
znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu
odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit.
(5) Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace odpovídá podle obecných právních předpisů
vlastníkům sousedních nemovitostí za škody, které jim vznikly v důsledku stavebního stavu nebo dopravně
technického stavu těchto komunikací; neodpovídá však za škody vzniklé vlastníkům sousedních nemovitostí v důsledku provozu na těchto pozemních komunikacích.
(6) Úseky silnic a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, je vlastník povinen označit podle zvláštního předpisu2) nebo prováděcího předpisu. Vymezení takových úseků silnic stanoví příslušný kraj nebo obec s rozšířenou působností
svým nařízením a vymezení úseků místních komunikací stanoví příslušná obec svým nařízením.
(7) Prováděcí předpis blíže vymezí rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti
dálnice, silnice a místní komunikace. Obec stanoví nařízením rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad
ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.
§ 28
(1) Při znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může způsobit závady
ve sjízdnosti nebo schůdnosti, musí ten, kdo znečištění způsobil, je bez průtahů odstranit a uvést tuto
pozemní komunikaci do původního stavu; nestane-li se tak, je povinen uhradit vlastníkovi této pozemní
komunikace náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením pozemní komunikace do původního
stavu. Tím nejsou dotčeny zvláštní předpisy upravující nakládání s nebezpečnými věcmi.14)
(2) Při poškození dálnice, silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může způsobit závadu
ve sjízdnosti nebo schůdnosti anebo ohrozit bezpečnost silničního provozu podle zvláštního předpisu, 2)
musí ten, kdo poškození způsobil, tuto skutečnost neprodleně oznámit vlastníkovi pozemní komunikace
a uhradit mu náklady spojené s odstraněním poškození a s uvedením pozemní komunikace do původního
stavu; může se též s vlastníkem pozemní komunikace dohodnout, že poškození odstraní sám.
(3) Pokud závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace nelze neprodleně odstranit,
je ten, komu povinnost k odstranění znečištění, popřípadě k úhradě nákladů na odstranění poškození
náleží, povinen místo alespoň provizorním způsobem neprodleně označit a závadu oznámit vlastníkovi
pozemní komunikace.
(připravila ing. V. Machovská)

Úprava V y h l á š k y č. 13 / 2002
o nakládání s komunálním a stavebním
odpadem na území obce Braškov
dle komentáře odboru dozoru a kontroly MVČR
Zastupitelstvo obce Braškov se podle § 35 odst. 3, písm. a) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, usneslo dne
20.9.2005 vydat úpravu obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a
zneškodňování komunálního odpadu, vznikajícího na území obce
OBECNÁ ČÁST
Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky
1. Tato vyhlášky řeší nakládání s komunálním
odpadem a se stavebním odpadem na území obce
Braškov. Likvidace tekutých odpadů je řešena
vyhláškou č. 12 ze dne 26. září 2001.
2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické
osoby, které mají na území obce trvalé bydliště a
pro další osoby, které se na území obce zdržují.
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Část I.
Vlastnictví a systém nakládání s komunálním
odpadem
Čl. 2
Vlastnictví komunálního odpadu
V okamžiku, kdy fyzická osoba (poplatník)
komunální odpad nebo jeho složky odloží na místě
k tomu určeném, stává se vlastníkem komunálního
odpadu obec. Obec zůstává vlastníkem ve všech
následujících fázích nakládání s tímto odpadem
až do jeho předání určené osobě.
Čl. 3
Systém třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na složky podle
následujícího systému:
1. sklo
2. drobné plastové předměty a ostatní plasty
3. objemný odpad
4. nebezpečné složky komunálního odpadu
(povinnost třídit začala dnem 1. 7. 1998).

Čl. 4
Určená místa pro odkládání komunálního
odpadu
1) Určená místa pro odkládání komunálního
odpadu jsou:
• Sběrné nádoby nebo kontejnery pro jednotlivé složky komunálního odpadu.
• Stanoviště kontejnerů pro separovaný sběr,
jejichž provozovatel odebírá vytříděné složky
komunálního odpadu v souladu s provozním
řádem.
• Sběrná místa mobilního sběru nebezpečných odpadů.
• Jiná, obcí určená místa, která budou označená nápisem „SBĚRNÉ MÍSTO“ (označení bude
doplněno dalšími informacemi).
• Lékárny (Unhošť, Kladno) nevyužité léky,
budova mateřské školy – starý papír, lepenka, pokud
v ní bude organizovaný sběr této suroviny.
• Igelitové barevně odlišné pytle pro separovaný sběr plastů, zejména PET lahví.
2) Určená místa se užívají těmito způsoby:
• Odpady se vytříděné odkládají do sběrných
nádob, které musí být přístupné nepřetržitě pro
poplatníky.
• Nebezpečné a jiné odpady se odevzdávají
osádce svozového vozidla pouze v době, kdy svozové
vozidlo stojí na zastávce pravidelného mobilního sběru nebezpečných odpadů a za podmínek dále
stanovených.
3) Užívání určených míst jiným způsobem než
je obsaženo v této vyhlášce bude posuzováno jako
porušení obecně závazné vyhlášky (jedná se
zejména o manipulace s obsahem sběrných nádob
jinými osobami než jsou k tomu rčení pracovníci pověřené osoby).
Čl. 5
Všeobecné povinnosti

l) Poplatník je povinen:
a) Komunální odpad třídit podle obcí stanoveného systému na složky uvedené v článku 4.
b) Vytříděné složky komunálního odpadu
– sklo, plasty (papír) – dle článku 4 odkládat na
určená místa a do igelitových pytlů k dalšímu
využití a odevzdávat ke svozu.
c) Vytříděné nebezpečné složky komunálního
odpadu dle čl. 4 předávat pouze na určená místa
a v určený čas k dalšímu využití nebo zneškodnění.
d) Objemový odpad odkládat do velkoobjemových sběrných nádob.
e) Zbytkový odpad odkládat do sběrných
nádob.
f) Ukládat do sběrných nádob pouze vytříděné
složky komunálního odpadu, odpovídající označení
sběrné nádoby dle čl. 9. Užívání sběrných nádob k
jinému účelu než k jakému jsou určeny systémy sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního
odpadu, je považováno za porušení obecně závazné
vyhlášky.
3) Do sběrných nádob na komunální odpad je
zakázáno ukládat:
1) nebezpečný odpad
2) stavební suť a jiný podobný odpad
3) objemový odpad, pružný nebo jiný odpad
měnící tvar, uhynulá zvířata a jejich části.
4) horký popel a hořící předměty
5) tekutiny a ztekucené odpady
4) Je zakázáno odpad ve sběrných nádobách
udupávat, zhutňovat nebo zapalovat.
4) Je zakázáno ukládat do odpadkov ých
košů, rozmístěných na veřejných prostranstvích
komunální odpad, vznikající domácností nebo při
podnikatelské činnosti.
5) Je zakázáno ukládat do velkoobjemových
bikranů, přistavených obcí, odpad vznikající při
podnikatelské činnosti.
Čl. 6
Ohlašovací povinnost plátce poplatku (ceny za
svoz a likvidaci).
1) Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky je s
jednotlivými plátci poplatků podle čl. 2 odst. 14
zahájeno správní řízení o uložení poplatku za
svoz komunálního odpadu a za služby, spojené se
svozem, tříděním a zneškodněním komunálního
odpadu.
2) Plátci poplatků jsou povinni oznámit písemně
správci poplatku počty poplatníků, užívajících nemovitost, včetně těch, které jsou užívány k rekreaci, a
to ve lhůtě do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této
vyhlášky.
3) Tuto povinnost plní tím, že správci poplatku
doručí prohlášení plátce poplatku, a to podle stavu
ke dne 30. ledna kalendářního roku.
4) Plátce poplatku je v souladu s článkem 7
odst. l, povinen správci poplatku ohlásit jméno,
příjmení, adresu a rodné č. poplatníka.
5) Vznikne-li poplatková povinnost během
kalendářního roku, musí plátce ihned splnit
ustanovení 1–3 článku 7 této vyhlášky. Poplatek se
platí od prvního dne měsíce následujícího po dni,
kdy poplatková povinnost vznikla. Za jednotlivé
měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12
stanovené sazby . Takto stanovený poplatek je
povinen poplatník uhradit podle doby splatnosti
uvedenéé na výměru poplatku.
6) Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká
povinnost platit poplatek uplynutím měsíce, ve
kterém tuto skutečnost poplatník oznámil správci
poplatku. Případně zjištěný přeplatek se vrátí,
činí-li více než 50 Kč a je-li tento vyžádán.
Čl. 8
Plátce poplatku (ceny za svoz a likvidaci)
Plátce je povinen:
Předejít možné škodě tím, že zajistí úklid sněhu
a schůdnost na přilehlém chodníku a přístupu ke
sběrným nádobám tak, aby bylo možné realizovat
svoz komunálního odpadu od jeho objektu.

Čl. 10
Výměna sběrných nádob
1) Poškozené sběrné nádoby musí být opraveny
nebo vyměněny nejpozději při příštím svozu po
zjištění poškození nebo nesouladu s vyhláškou.
Povinnost se vztahuje na vlastníky sběrných
nádob trvale či dočasně rozmístěných na veřejných
prostranstvích, kteří je přímo užívají či je pronajímají.
2) Důvodem pro výměnu sběrné nádoby je
poškození.
3) Výměnu sběrné nádoby zajistí pověřená osoba a tuto skutečnost oznámí obci ve stanoveném
termínu.
Čl. 11
Způsoby sběru složek komunálního odpadu
1) Na území obce je zaveden odvozní způsob
sběru zbytkového odpadu.
2) Umístění sběrných nádob musí zajistit
nepřetržitě dobrou přístupnost pro odkládání
složek komunálního odpadu.
3) Umístění sběrných nádob nesmí způsobovat
hygienické ani estetické závady.
4) Stálé stanoviště sběrných nádob v odvozném
systému určí správce objektu po projednání s
pověřenou osobou. Oprávnění příslušných orgánů
podle zvláštních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.
Čl. 12
Frekvence svozu zbytkového odpadu
1) Svoz zbytkového odpadu zajišťuje obec
s frekvencí 1 x za 7 dní a informuje obvyklým
způsobem fyzické osoby a správce objektů o harmonogramu svozu.
2) Svoz zbytkového odpadu se provádí pravidelně podle obcí stanoveného harmonogramu
sběru. Pokud svoz komunálního odpadu vychází na
den pracovního klidu (kromě neděle), zajistí obec
svoz komunálního odpadu i za těchto okolností v
plném rozsahu.
3) V případě, že obec nesplní harmonogram
svozu zbytkového odpadu, je povinna zajistit
náhradní svoz neprodleně, nejpozději následující
den po nerealizovaném svozu dle harmonogramu.
Pověřená osoba je povinna prokazatelně informovat o termínu náhradního svozu zbytkového
odpadu vlastníky, u kterých bude náhradní svoz
proveden (v naší obci rozhlasem).
4) Pro svoz ostatních složek komunálního
odpadu dle čl. 4 platí přiměřené ustanovení odst.
1–3.
Čl. 13
Přistavení sběrných nádob pro svoz
složek komunálního odpadu
Sběrné nádoby pro provedení svozu složek
komunálního odpadu je možné umístit na veřejném prostranství. Místo přistavení nesmí být vzdáleno více než 15 m od kraje pozemní komunikace,
ze které je svoz odpadu prováděn. Toto místo
event. projedná vlastník sběrné nádoby s obcí.
Čl. 14
Počet sběrných nádob
Počet sběrných nádob a frekvence svozu se stanovuje tak, aby nedocházelo k jejich přeplňování
nebo odkládání komunálního odpadu mimo sběrné nádoby. Pro stanovené počtu sběrných nádob
se vychází z doporučené průměrné produkce 30
l/poplatník/týden, přitom vychází z počtu osob,
které oznámí plátce poplatků, případně z evidence
obyvatel.
Část III.
Nebezpečné složky komunálního odpadu
Čl. 15

Část II.
Sběrné nádoby a svoz komunálního odpadu
Čl. 9
Druhy, barvy a označení sběrných nádob
1) Sběrné nádoby použité v jedné svozové
oblasti jsou převážně jednotné typové řady. Barva sběrných nádob či igelitových pytlů slouží pro
rozlišení složek komunálního odpadu, které je
možné do sběrných nádob odložit. Pro území obce
je závazné následující barevné řešení sběrných
nádob:
Barva zelená – na sklo bez rozlišení barev
Barva žlutá - na plasty nebo obalový odpad
(igelitové pytle)
2) Kromě barvy se odlišují sběrné nádoby na
jednotlivé složky komunálního odpadu i nápisem,
který jednoznačně stanoví, které složky komunálního odpadu je přípustné do nádob odkládat.

Povinnosti poplatníků při nakládání s nebezpečnými složkami komunálního odpadu
1) Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou
poplatníci povinni odděleně shromažďovat, třídit a
ukládat k využití nebo k zneškodnění pouze na obcí
stanovených místech, určených na základě článku
16.
2) Při sběru nebezpečných složek komunálního
odpadu jsou poplatníci povinni počínat si tak, aby
nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí a zvířat,
nebo nedošlo k ohrožení nebo poškození životního
prostředí.
3) Jako porušení vyhlášky bude posuzováno
rozbíjení pevných součástí nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zářivek, výbojek, akumulátorů všech typů atd.), vylévání kapalné nebezpečné
složky komunálního odpadu do kanalizace, vodních
toků a do terénu, spalování hořlavé nebezpečné
složky komunálního odpadu (např. olejů, ředidel
apod.), vypouštění freonových náplní z chladících
zařízení, (určených ke zneškodnění) do ovzduší.
pokračování na str. 7

Zprávy z komisí
pokračování ze str. 4
Dále je zakázáno ředění a míchání nebezpečných
složek komunálního odpadu.
Čl. 16
Místa k odkládání nebezpečných složek odpadu
Pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu jsou určeny zastávky mobilního svozu.
Na těchto zastávkách je zajištěn pravidelný sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu od
fyzických osob. Osádka speciálního svozového
vozidla sbírá v určený den a dobu na označené
zastávce od fyzických osob nebezpečné odpady
a ukládá je do nástavby vozidla nebo do speciálního převozného kontejneru tak, aby nedošlo k
ředění odpadů, nebo k chemickým reakcím, nebo
ohrožení životního prostředí. Zastávky pravidelného svozu pro odkládání nebezpečných složek
komunálního odpadu
Část V.
Využití nebo zneškodnění komunálního odpadu
nebo jeho složek
Čl. 17
Využití nebo zneškodnění komunálního odpadu
nebo jeho složek
Pro vytříděný papír a lepenku, sklo a plasty ja
dovoleno pouze materiálové využití pokud nedojde ke krizové situaci.
Stavební odpad
Čl. 18
Stavební odpad a zemina z výkopů
Stavební odpad a zeminu z výkopů likviduje
původce stavebního odpadu na své vlastní náklady.
Uvedené materiály smí být ukládány na chodnících
a veřejných prostranstvích jen ve výjimečných
případech, na dobu nezbytně nutnou na základě
schválené žádosti, předložené obci v souladu se
stavebním povolením.
Opatření přechodná a závěrečná
Čl. 19
Sankce

„Starousedlíci
měli na Braškově
všechno zadarmo“
Vyjádření se týká staveb občanské vybavenosti.
Jde o reakci na připomínku některých občanů naší
obce ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva na
Braškově dne 27. 6. 2005.
Osobně se domnívám, že je nutné připomenout,
že občané Braškova si v minulosti vybudovali
na Braškově, Valdeku a Toskánce svépomocí
následující stavby:
– Budovu obecního úřadu
– Pohostinství na Braškově
– Dva objekty prodejen Jednoty (Braškov
a Valdek)
– Sportovní hřiště na Valdeku (stávající) a na
Braškově za domem p. Berana. Dnes je již zrušené.
Na výstavbě obou hřišť se podíleli především
členové sportovní jednoty SOKOL, ale i mnoho
ostatních občanů naší obce.
– Mateřskou školu (přestavba z hostince p. Vilda
včetně rozsáhlých úprav a rekonstrukcí)
– Většinu místních chodníků
– Velkou část dešťové a dnes již i splaškové
kanalizace na Braškově i na Valdeku
– Část stavby vodovodu v obci
– Dílčí úpravy na komunikacích v obci

1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve
správné výši, může obec vyměřit poplatek platebním výměrem vyšším až o 50 %.
Totéž platí i v případě, že poplatek byl zaplacen
v nesprávné výši.
2) Tomu, kdo neuhradí poplatek ve lhůtě, stanovené touto vyhláškou, může obec uložit pokutu
podle zákona čř. 337/1992 Sb. o správě daní a
poplatků.
3) Obec může na základě žádosti poplatníka
o jednotlivých případech poplatek snížit z důvodu
zmírnění nebo odstranění tvrdosti.
Čl. 20
Kontrolní činnost
Ustanovení této vyhlášky kontrolují:
1) Členové komise veřejného pořádku
2) Kontrolní výbor
3) Pracovníci obecního úřadu Braškov (správce
poplatku)
Čl. 22
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se ruší platnost obecně závazné
vyhlášky č. 13 / 2002 obce Braškov o nakládání s
komunálním odpadem na území obce, která byla
vydána dne 25.2.2002 obecním zastupitelstvem
obce.
Čl. 23
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
………………………
Jindřich Novotný , v. r.
zástupce starosty
František Haas, v. r.
starosta
Vyhláška vyvěšena dne ……………….
Vyhláška svěšena dne …………………

A léta běží…
Společenská rubrika
Narodili se:
Vojtěch BUBEN
Kateřina a Jakub TŮMOVI
Nella a Jakub VAGEROVI

Stanovisko
k názoru:

10.6.2005
24.7.2005
16.8.2005
Blahopřejeme

Sňatek uzavřeli:
Zdeňka Jeřábková a Tomáš Částka 25.6.2005
Blahopřejeme

– Úpravy středu obce se začleněním zeleně
ve středu obce – na Braškově před OÚ, v okolí
braškovského i valdeckého rybníka, některých
dalších prostranství a okolí místních i státních
komunikací na Braškově i na Valdeku.
– Úprav y objektu bý valého místního kina
(hostinec U Chalupů)

Pro vět ši nu a kcí byl sic e pou ž it materiál poř í zený z prostředk ů obce, nebo z
prostředků státních, ale občané zde odpracovali o sobotách a nedělích nespočet brigádnických hodin zdarma. Zvláště v počátcích,
kdy nebyly k dispozici žádné mechanizační
prost řed k y se na a kcích pod í lel i i m íst n í
rolníci, kteří poskytli své povozy s potahy a
obsluhou. Nemohu zde například nevzpomenout budování hřiště na Valdeku, které se
v celé ploše zarovnávalo rozvozem kolečky,
kdy dalšími prostředky byly pouze lopata a
krumpáč. Některým stavbám můžeme sice v
současnosti v ytknout technické nedostatky,
ale skutečností je, že jejich hodnota je dnes
obrovská a budou zřejmě sloužit ještě mnoha
dalším generacím, a to ať již dnes jsou majetkem obecním, nebo privátním.
Nikdy bychom také neměli zapomínat na
naše občany, kteří se na těchto akcích podíleli
a bez jejichž aktivit by dnes naše obec zdaleka
nebyla ta m, kde d nes je. Je bohu žel ta ké
skutečností, že většina z nich již dnes není
mezi námi. Přesto především jim patří naše
poděkování. Takto pořízená vybavenost slouží
dnes všem občanům naší obce!
Nelze pominout ani zjištění, že mnozí z našich
obyvatel mají k tomuto majetku také jiný vztah
než ostatní, kdy dokáží dodnes své okolí udržovat
a zkrášlovat. Jako příklad mohou posloužit
obyvatelé ulic Brigádníků a Ke Skalce, ale tyto
příklady lze nalézt i jinde.
Úč elem tohoto člán k u není zasévat
nevraživost mezi starší a nové obyvatele naší
obce, ale upozornit především zastupitele na
závažnost jejich rozhodování při stanovení
postupu další výstavby komunikací v naší obci,
a to jak v tomto, tak i v dalších volebních obdobích.

Jindřich Novotný, zástupce starosty

Výstavba v obci ke dni
31. 8. 2005
Komplikované podmínky pro výběrová řízení a jejich vyhodnocování jež stanovuje zákon o veřejných
zakázkách částečně způsobily, že kanalizace na Toskánce byla zahájena později nežli jsme předpokládali.
Rovněž termín dokončení víceúčelového hřiště na Braškově se postupně posouval, zejména proto, že
deﬁ nitivní rozhodnutí o druhu
povrchu kurtu padlo až v měsíci
červnu. Také jsme museli znát
co nejpřesněji předpokládané
náklady kanalizace na Toskánce,
jejichž v ýše určovala rozsah
prací a termíny jak dětského
hřiště na Braškově, tak opravy
ul.Spojovací na Valdeku. Z hlediska realizace tak došlo k tomu,
čemu jsme se snažili zabránit.
Všechny tři hlavní akce se dostaly do souběhu, takže jsme se
letos v létě nenudili.Přes dílčí
Toskánka – výstavba kanalizace s čerpací stanicí
běžné problémy se podařilo akce
zvládnout. Komunikace byla
předána zhotovitelem v termínu
15.8., kolaudace kanalizace
proběhla 29.8. a přejímka hřiště
31.8.2005.
K omu n i k a c i na Va ldek u
v prvních dnech užívali především
děti k různým druhům míčových
her, jízdám na skateboardech
a bruslení.
H ř iště na Bra škově je
občanům k dispozici. Zbý vá
oživit smysluplný provozní řád a
nenechat hřiště ničit, o což bych
chtěl na tomto místě požádat
všechny spoluobčany, kteří si
Valdek – ul. Spojovací po rekonstrukci tam najdou cestu.
Kanalizace na Toskánce je
funkční, můžete se připojovat.
Do konce roku chceme provést
ještě některou z nedokončených
kanalizačních stok na Braškově
(Pod Horkou k Zejfartovům)
,nejnutnější oprav y šaten
mateřské školy, výměnu shnilých
oken na obecním úřadu a několik
drobnějších oprav ostatního
obecního majetku.
Ing. Miroslav Doksanský
Předseda stav. komise OÚ
Valdek – ul. Spojovací po rekonstrukci

Informace
k provozování sportovního
víceúčelového hřiště a dětského
koutku na Braškově
Nyní v době, kdy píši tyto řádky je výstavba
víceúčelového hřiště a dětského koutku na Braškově těsně před dokončením. Chtěl bych vás seznámit
s představami provozování těchto zařízení po
zahájení provozu, které je dnes předpokládáno
kolem 10. 9. 2005.
Pro provozování máme připraveny následující
předpisy, jejichž dodržování jak doufáme povede
k trvalému udržení pořádku v celém tomto areálu
do budoucna.
Provoz celého areálu:
– Do areálu je zakázáno vstupovat se psy
– V areálu platí zákaz kouření a konzumace
alkoholu
– V areálu platí zákaz jízdy na kolech a motocyklech
– Zařízení dětského koutku je určeno pro děti
do 12 let
– V celém areálu je třeba udržovat pořádek, pro
odpadky budou nainstalovány odpadkové koše
– Užívání sportovního víceúčelového hřiště
bude podléhat zvláštnímu režimu. Provoz bude
řízen správcem hřiště.
Podmínky pro užívání víceúčelového
sportovního hřiště na Braškově:

vybavenou kolíky. Před vstupem na plochu je nutné
se přezout, nebo alespoň obuv dokonale očistit.
– Povrch hřiště je nutno chránit před znečištěním např. nápoji, zmrzlinou, žvýkačkami, chemikáliemi (oleje, rozpouštědla), horkými předměty
a ohněm.
–Hřiště nelze používat pro jízdu na kole, motocyklu, kolečkových bruslích, skateboardu a pod.
–Hřiště nelze používat, pokud je ve vnitřní
struktuře povrchu ledová tříšť.
–Provoz hřiště bude řízen správcem objektu – podrobné informace na vývěsce OÚ
–Užívání hřiště – v r. 2005 předpokládáme
zkušební provoz zdarma, od r. 2006 bude užívání
zpoplatněno. O způsobu a výši úhrad rozhodne
zastupitelstvo obce – jak předpokládáme v březnu 2006. Naší snahou bude dostupnost tohoto
zařízení a to zvláště pro naši mládež. O zahájení
provozu a kontaktech na správce budete včas
informováni.
Závěrem, bych chtěl požádat o trpělivost
s přístupem k užívání zvláště v letošním roce, kdy
si chceme ověřit způsoby, jak nejlépe uvedený
areál využít a ještě jednou požádat zvláště naši
dospívající mládež, aby si našla k tomuto zařízení
opravdový vztah, naučila se jej využívat bez ničení
a nepořádku a ne tak, jak to již dnes někdy vidíme
v dětském koutku, který je volně přístupný.
Jindřich Novotný, zástupce starosty

Provozní doba:
Duben, květen, září, říjen: 9,00 hod–18,00 hod
Červen, červenec, srpen: 9,00 hod–20, 00 hod
(Změna provozní doby je v pravomoci provozovatele – obce Braškov)
Podmínky pro užívání hřiště:
– Hřiště lze užívat pouze pro druhy sportu,
pro které je určeno (odbíjená, nohejbal, tenis,
žákovská kopaná)
– Vstup na hřiště je povolen pouze v obuvi určené pro umělé povrchy. Nelze tedy používat obuv

Braškov – víceúčelové hřiště před dokončením

Sport v obci

Okénko pro děti

Letošní rok zahájili fotbalisté Sokola Braškov účastí na zimním turnaji o pohár primátora města
Kladna, jehož pořadatelem byl S.K. Kladno na svém hřišti s umělým trávníkem. Turnaj se hrál ve 3
skupinách po 4 mužstvech. Naši hráči měli ve skupině silné soupeře z vyšších tříd a to: Slavoj Kladno,
Slavoj Koleč a Aritmu Praha. Po vítězství 3:2 nad Kolčí v prvním zápase pak zbývající 2 zápasy naši prohráli se Slavojem Kladno 2:3 a s Aritmou 1:4, a tak obsadili ve své skupině poslední 4. místo. V dalším
průběhu turnaje se pak utkali s posledními oddíly z ostatních skupin o 10. a 12. místo. Nejprve prohráli
se Slovanem Kladno 0:2, ale pak porazili SK Slaný vysoko 5:1 a nakonec obsadili lepším brankovým
poměrem celkové 10. místo.
Vlivem nepříznivých podmínek začátkem března na hracích plochách hřišť bylo rozhodnuto, na
schůzi zástupců všech oddílů, odložit první 2 zápasy jarního kola soutěží na květen, takže se mistrovské
soutěže začaly až 9.4. třetím kolem. Naše I.A mužstvo hrálo v Kamenných Žehrovicích, kde prohrálo 1:2
a branku dal Veselý. Do Braškova se pak vrátil bývalý odchovanec Petr Brabec, který působil v ligových
mužstvech Zlína, Teplic a Kladna. Již v dalším mistrovském utkání 17.4. na našem hřišti proti Kablu
Kročehlavy byla tato posila velmi znát a naši hráči zvítězili vysoko 5:0, když branky vstřelili Peták 2,
Nachtigal, Přerost, Brabec P. a Veselý. Následovalo utkání ve Lhotě, které skončilo remízou 1:1, branku
dal Přerost a 1.5. jsme hostili na našem hřišti poslední Otvovice. Naši hráči soupeře trochu podcenili
a v poločase prohrávali 0:1. Nakonec však zvítězili 4:1 a branky dali Nachtigal 2, Přerost a Brabec
P. Také v dalším utkání v Brandýsku se našim nevydařil první poločas, v němž prohrávali 1:3, ale ve
druhém přidali a zvítězili 5:3. Branky dali Nachtigal 3, Váňa a Šimáček. 11.5. se hrál odložený zápas
1. kola na Spartě Kladno, kde jsme zvítězili 4:1 brankami: Nachtigal 2, Šimáček a Veselý z pokutového
kopu. Nejdůležitější zápas sehrálo naše mužstvo 15.5. na našem hřišti proti vedoucímu mužstvu tabulky
Sokolu Lidice a po dobrém výkonu zvítězilo 4:1, když banky vstřelili: Veselý 2, Šimáček a Nachtigal.
Tím se naše mužstvo přiblížilo vedoucím Lidicím na pouhé 2 body. Ovšem již další utkání v Libušině,
kde jsme prohráli 1:2 bylo pro nás rozčarováním a Lidice opět vedly o 5 bodů. Druhý odložený zápas
se hrál 25.5. na našem hřišti proti Baníku Stochov, který jsme vyhráli 3:1 a branky dali Brabec J.,
Chalupa K. a Váňa. Také další zápas se hrál na našem hřišti proti Viktorii Černuc, který jsme vyhráli
vysoko 6:0 po brankách Nachtigal 2, Váňa a Brabec P.. Předposlední zápas se hrál 11.6. na našem hřišti
proti Sokolu Běleč a opět s přesvědčivým vítězstvím 5:0, branky dali: Přerost 2, Nachtigal 2 a Veselý
z pokutového kopu.
K poslednímu utkání zajíždělo naše mužstvo 18.6. do Knovíze a ještě mělo slabou naději na postup do
vyšší třídy za předpokladu, že zvítězí a Lidice prohrají doma se Lhotou. Naši hráči sice zvítězili v Knovízi
3:1 (branky dali: Franěk, Šimáček a Chalupa K.), ale Lidice rovněž zvítězili, a tak naše mužstvo opět
obsadilo nepostupové 2. místo.
Našemu B mužstvu se v soutěži IV. třídy již tolik nedařilo, když postupně prohrálo s Kamennými
Žehrovicemi B 3:4, pak remizovalo doma s Doksy B 1:1 a s Pleteným Újezdem rovněž 1:1, prohrálo
v Srbech 3:5, doma remizovalo s Libušínem B 3:3, ve Vinařících prohrálo vysoko 2:7, prvního vítězství
dosáhlo pak doma se Svinářovem 3:2, ale znovu následovaly těsné porážky v Bratronicích 0:1 a ve Velkém
Přítočně 1:2. Nakonec se však dočkali i druhého vítězství doma s Rozdělovem 4:1 a obsadili tak 7. místo
z 11 oddílů v této soutěží.

KONEČNÉ TABULKY obou našich mužstev v soutěžích ročníku 2004–2005 jsou následující:
Okresní přebor
1. Sokol Lidice
2. Sokol Braškov
3. SK Lhota
4. Sokol Knovíz
5. Baník Libušín
6. Sparta Doly Kladno
7. FC Čechie Velká Dobrá B
8. Kablo Kročehlavy
9. Viktorie Černuc A
10. SK Kamenné Žebrovice
11. SK Běleč
12. FK Brandýsek
13. Baník Stochov
14. SK Otvovice

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

20
19
12
11
10
10
11
10
11
9
10
8
4
5

2
2
10
5
7
6
3
6
2
8
4
4
4
1

4
5
4
10
9
10
12
10
13
9
12
14
18
20

87-30
83-28
42-29
61-53
48-52
45-49
56-57
48-51
47-56
32-32
43-58
53-62
34-68
27-81

62
59
46
38
37
36
36
36
35
35
34
28
16
16

IV. třída sk. A
1. SK Kamenné Žebrovice B
2. Sokol Bratronice
3. SK Vinařice
4. Baník Libušín B
5. Sokol Doksy
6. Meteor Pletený Újezd
7. Sokol Braškov B
8. SK Velké Přítočno B
9. FK Rozdělov
10. AFK Svinářov
11. Jednota Srby

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

16
15
14
10
8
7
7
7
5
4
2

1
2
1
6
4
4
3
3
1
2
3

3
3
4
4
8
9
10
10
14
14
15

64-36
56-15
77-33
67-36
49-56
36-39
39-44
33-42
27-79
23-56
28-63

49
47
43
36
28
25
24
24
16
14
9

Pohárové turnaje
V letní přestávce se naši hráči zúčastnili 3 pohárových turnajů, a to nejdříve ve dnech 2. a 3.7. ve
Družci, kde nejprve prohráli s domácím Družcem 1:5 a o 3. místo porazili Doksy 3:1, když nastoupili
v kombinované sestavě (napůl s hráči B-mužstva). Tento turnaj, který se hrál jako 3. ročník memoriálu
Jiřího Křivánka, vyhrála Velká Dobrá.
Před vlastním pohárovým turnajem sehrálo naše mužstvo přátelský zápas se Sokolem Pavlíkov
a zvítězilo 4:3.
Pohárový turnaj v Braškově ve dnech 6. a 7. srpna, jako 9. ročník memoriálu Zdeňka Zábranského,
zahájilo naše mužstvo utkáním s TJ Unhošť a po velkém boji zvítězilo 5:3, když v průběhu zápasu již prohrávalo 1:3. Ve druhém zápase Družec porazila Doksy 2:1, a tak se o vítězi turnaje opět rozhodovalo mezi
Braškovem a Družcí. Ačkoliv Družec nastoupil posílen o bývalého reprezentanta ČR Jana Suchopárka,
který přestoupil do Družce z SK Kladno, naši hráči již od začátku podali výborný výkon a svého soupeře
porazili přesvědčivě 6.1 a i s úroky mu oplatili porážku z turnaje ve Družci. O branky našeho mužstva
se rozdělili: Fridrich J. 2, Nachtigal, Duda, Brabec P. a Šimonka. V zápase o 3. místo porazily Doksy
Unhošť 4.0, takže konečné pořadí v tomto pohárovém turnaji bylo následující: 1. Braškov, 2. Družec, 3.
Doksy a 4. Unhošť. Naši hráči se tak stali vítězem poháru pošesté.
Poslední pohárový turnaj sehrálo naše mužstvo ve dnech 13. a 14.8. v Bělči. Přestože naše mužstvo
nastoupilo převážně s hráči B-mužstva, nakonec se stalo překvapivě vítězem tohoto turnaje. Nejprve
porazilo Tuřany 3:2 a ve ﬁ nále Bratronice 5:2.
Před zahájením nové mistrovské soutěže ročníku 2005-2006 si pozvalo naše mužstvo k přátelskému
utkání účastníka I.B třídy Slovan Kladno a rozešlo se s ním smírně 3:3.
Nová mistrovská soutěž zahajuje 20.8. a v okresním přeboru se objeví 4 nová mužstva, a to z I.B třídy
sestoupivší Hostouň a Novoměstský Kladno a ze III. třídy postoupivší Doksy a Neuměřice.
Naše mužstvo se do nové sezóny posílilo o hráče Dudu ze Slavoje Kladno, naproti tomu hráči Váňovi
bylo povoleno hostování do Jesenice a hráči Fraňkovi již skončilo hostování z Pavlíkova.
O průběhu podzimního kola nové soutěže si řekneme v příštím vydání Braškovských novin.

Za TJ Sokol Braškov
Josef Kreisinger

PŘEHLED NAŠICH PANOVNÍKŮ
P ro o s vě ž en í pa mět i u vád í me p řeh le d
panovníků v našich zemích od nejstarších dob až
do současnosti.
Panovníci Velké Moravy
Mojmír
Rastislav
Svatopluk
Mojmír

830 – 846
846 – 869
869 – 894
894 – 906

Česká knížata
Bořivoj
Spytihněv
Vratislav
Václav (Svatý)
Boleslav I.
Boleslav II.
Boleslav III.
Vladivoj
Boleslav III.
Jaromír
Boleslav Chrabrý
Jaromír
Oldřich
Jaromír
Oldřich.
Břetislav I
Spytihněv II.
Vratislav II.
Konrád I. Brněnský
Břetislav II.
Bořivoj II.
Svatopluk
Vladislav I.
Bořivoj II
Vladislav I.
Soběslav I.
Vladislav II.
Bedřich
Soběslav II.
Bedřich
Konrád II. Ota
Václav II.
Přemysl I.
Jindřich Břetislav
Vladislav (Jindřich)

? – 891
895? – 915
915? – 921
924? – 935?
935? – 967? – 972?
967? – 972? – 999?
999 – 1002
1002 – 1003
1003
1003
1003 – 1004
1004 – 1012
1012 – 1033
1033 – 1034
1034
1034 – 1055
1055 – 1061
1061 – 1092
1092
1092 – 1100
1101 – 1107
1107 – 1109
1109 – 1117
1117 – 1120
1120 – 1125
1125 – 1140
1140 – 1172
1172 – 1173
1173 – 1178
1178 – 1189
1189 – 1191
1191
1192 – 1193
1193 – 1197
1197

Čeští králové
Přemysl Otakar I.
Václav I.
Přemysl Otakar II.
Václav II.
Václav III.
Jindřich Korutanský
Rudolf I. Habsburský
Jindřich Korutanský
Jan Lucemburský

1197 – 1230
1230 – 1253
1253 – 1278
1278 – 1305
1305 – 1306
1306
1306 – 1307
1307 – 1310
1310 – 1346

Karel IV.
1346 – 1378
Václav IV.
1378 – 1419
Zikmund Lucemburský (1420)1436 – 1437
Albrecht II. Habsburský
1438 – 1439
Ladislav Pohrobek
1453 – 1457
Jiří z Poděbrad
1458 – 1471
Vladislav II. Jagellonský
1471 – 1516
Ludvík Jagellonský
1516 – 1526
Ferdinand I. Habsburský
1526 - 1564
Maxmilián II.
1564 – 1576
Rudolf II.
1576 – 1611
Matyáš
1611 – 1619
Fridrich V. Falcký
1619 – 1620
Ferdinand II.
1620 – 1637
Ferdinand III.
1637 – 1646
Ferdinand IV.
1646 – 1654
Ferdinand V.
1654 – 1657
Leopold I.
1657 – 1705
Josef I.
1705 – 1711
Karel VI.
1711 – 1740
Marie Terezie
1740 – 1780
Josef II.
1780 – 1790
Leopold II.
1790 – 1792
František II.
1792 – 1835
Ferdinand V.
1835 – 1848
František Josef I.
1848 – 1916
Karel I.
1916 – 1918
Prezidenti Československá republika
předmnichovská
Tomáš Garrigue Masaryk 1918 – 1935
Edvard Beneš
1935 – 1938
Československá republika pomnichovská
Emil Hácha
1938 – 1939
Nacistická okupace
Edvard Beneš
Emil Hácha
Jozef Tiso

1940 – 1945
1939 – 1945
1939 – 1945

Obnovení samostatné republiky
Edvard Beneš
1945 – 1948
Klement Gottwald
1948 – 1953
Antonín Zápotocký
1953 – 1957
Československá socialistická republika
Antonín Novotný
1957 – 1968
Ludvík Svoboda
1968 – 1975
Gustáv Husák
1975 – 1989
Václav Havel
1989 – 1990
Česká a Slovenská federativní republika
Václav Havel
1990 – 1992
Česká republika
Václav Havel
Václav Klaus

1993 – 2003
2003 –

Okénko pro ženy
Jablečný koláč se šlehačkou
Na těsto:
200g hladké mouky
1 káv.lžička kypřícího prášku do pečiva
90g měkkého másla
60g moučkového cukru
1 vanilkový cukr
nastrouhaná kůra z 1 citronu
80g strouhaných mandlí
2 vejce
Na jablečnou náplň:
700g oloupaných, na malé kousky nakrájených
jablek
100g krystalového cukru
1 bal. dort-želé čiré
½ bal. skořicového cukru,
3–4 hřebíčky (koření),
1 pol. lžíce rumu,
125ml bílého vína,
1 pol.lžíce citrónové šťávy

Teplota pečení: el. trouba 180°C (předehřát),
plyn. trouba 3. stupeň (předehřát), horkovzdušná
trouba 160 °C (předehřát). Doba pečení 20
minut.
2. Příprava náplně:
Jablka dáme do hrnce, postupně přidáváme
ostatní přísady a za stálého míchání přivedeme
k varu. Podle tvrdosti jablek vaříme asi 8-10 minut.
Odstavíme z plotny a za občasného zamíchání
necháme vychladnout. Když začne náplň melírovat
(tuhnout), nalijeme ji na korpus. Uhladíme a po
vychladnutí dáme do lednice ztuhnout.
3. Šlehačku (nebo smetanu se ztužovačem
Smeta-ﬁ xem) a skořicový cukr ušleháme do tuha,
dáme do zdobícího sáčku a podle vlastní fantazie
ozdobíme. Nakonec lehce posypeme přes sítko
kakaem. Koláč necháme v chladu několik hodin
uležet. Poté nožem opatrně oddělíme okraj formy
a servírujeme.

Na ozdobu a posypání:
1 bal. šlehačky v prášku nebo 250 ml smetany
ke šlehání
1 bal. Smeta-ﬁ xu Dr. Oetker
½ bal. skořicového cukru
150ml mléka a trochu kakaa na posypání
Postup:
1. Mouku dáme na vál, přidáme ostatní suroviny,
a ručně vypracujeme vláčné těsto. Dortovou formu
(průměr 26 cm) vymažeme a vysypeme. Těsto
lehce vyválíme a vložíme do formy. Upečeme
a necháme vychladnout.
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