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Zprávy z obecního úřadu

ZPRÁVA

O ČINNOSTI RADY OBCE
v období mezi 18. a 19. veřejným
zasedáním zastupitelstva obce
V uvedeném období se schůze rady konaly
pravidelně podle plánu. Rada se sešla celkem 6x,
její 71. a 72. schůze se ale konaly až po uzávěrce
tohoto čísla Braškovských novin.

Vážení a milí spoluobčané,
opět se přiblížil závěr roku a s jeho závěrem vždy bilancujeme naše úspěchy a neúspěchy. Pro mě je
závěr tohoto roku zvlášť mimořádný, obracím se na vás totiž letos již pošestnácté a naposledy.
Samozřejmě bude ještě v průběhu příštího roku dost času, abychom shrnuli výsledky práce a činnosti
obce od r. 1990. V závěru tohoto roku bych proto jen velice stručně zhodnotil co se nám v něm podařilo
a co nás stále trápí.
Především se podařilo zcela dokončit a uvést do provozu kanalizaci v celé obci, když byla odkanalizována část obce Toskánka. Opravili jsme další část komunikací na Valdeku (Spojovací) a dobudovali
dětské a víceúčelové hřiště v centru obce. Na služné úrovni se daří udržovat stav veřejného prostranství a zeleně i fotbal. hřiště, které patří k nejlepším v okrese, v dobrém stavu se daří udržovat rybník
v Braškově, ale horší už to je s rybníkem na Valdeku. Chlubit se můžeme i s činností naší knihovny
a Sboru pro občanské záležitosti, ale i Sboru dobrovolných hasičů.
Bohužel přetrvávají problémy s dodržováním veřejného pořádku, stále se objevují černé skládky,
přestože systém svozu a likvidace odpadů je v obci dobře založen. Řada občanů také nevěnuje dostatečnou
péči chodníkům a přilehlým prostranstvím, čas od času se projevují i zbytečné sousedské spory.
Jsme si dobře vědomi i přetrvávajících nedostatků v kvalitě místních komunikací. Jde o záležitost
ﬁnančně nesmírně náročnou, přesto je však, v závislosti na prostředcích, postupně řešíme.
Přesto se však domnívám, že úspěchy v naší činnosti převládají a že se můžeme hrdě hlásit k příslušnosti
k této obci. Byl bych rád, aby se „Braškováky“ cítili co nejdříve i noví občané, budu jící svá obydlí
v nových lokalitách.
Vážení občané, příští rok bude rokem volebním. V červnu budeme volit nový parlament a tedy i vedení
státu a v listopadu pak nové vedení naší obce. Věřím, že se v obou případech voleb aktivně zúčastníte
a že budete mít při volbě jednotlivých stran a kandidátů šťastnou ruku.
Dovolte mi, prosím, závěrem, abych Vám všem popřál příjemnou vánoční pohodu, mnoho úspěchů
v práci i osobním životě a zejména pevné zdraví v nastávajícím roce 2006.
František Haas

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

19. veřejné zasedání
zastupitelstva obce Braškov,
které se koná

v pondělí 19. prosince 2005 v 18,00 hod.
v restauraci na Braškově
s tímto programem:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení 18. veř. zasedání
3. Zpráva o činnosti rady obce
4. Finanční hospodaření obce k 30.11.2005
5. 3. změna rozpočtu obce pro r. 2005
6. Rozpočet obce na rok 2006
7. Různé – poplatky za odpady, názvy ulic
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr

67. schůze rady – 26.9.2005 se zabývala především hodnocením 18. veřejného zasedání zastupitelstva a rozpracováním jeho usnesení a informací
kontrolního výboru. Rada konstatovala standardní
úroveň a průběh zasedání, na němž byla vedena
diskuse zejména kolem finančních prostředků
a stavu místních komunikací.
Stavební komisi bylo uloženo zajistit opravu chodníku v ul. K Háji (před č.p. 241 a 165)
a v ul. Sportovců (před č.p. 43).
Převod pozemku pod čerpací stanicí kanalizace na Toskánce bude řešen směnnou smlouvou
s pí. Hřebíkovou.
Pro rekonstrukci chodníku před OÚ zajistí ing.
Doksanský konkurenční nabídku do příští rady.
Této schůzi rady bylo ing. Koubou předloženo
stanovisko komise životního prostředí k letišti
Praha-Ruzyně.
V další části schůze pak předseda kontrolního
výboru PaedDr. Malý seznámil radu s činností
výboru, který kontroluje hospodaření obce a plnění
usnesení rady a zastupitelstva. Kontrolní výbor
konstatoval, že je nutné doplnit zápisy ze schůzí
některých komisí a že při plnění některých úkolů
dochází ke skluzům. Usnesení rady i zastupitelstva
jsou plněna, u hospodaření obce nebyly shledány
nedostatky. Výbor navrhl opakovat finančním
výborem provedenou kontrolu v mateřské škole
a požádat o rozpis čerpání dotace obce pro MŠ ve
výši 200 tis. Kč.
Do příští rady bylo pro nepřítomnost ing.
Doksanského odloženo projednání jednotlivých
výstavbových akcí. Bylo konstatováno, že byla
dokončena a uvedena do provozu kanalizace na
Toskánce.
Po prohlídce, kterou provedl ing. Víta, vedoucího odboru životního prostředí Magistrátu města
Kladna, bylo rozhodnuto o provedení prořezu
topolů na fotbalovém hřišti.
Rada také vzala na vědomí možnost využití
pozemku pí. Hřebíkové (p.č. 61/50) na Toskánce
pro zřízení plochy pro požární sport a doporučila
jednat s majitelkou pozemku o uzavření smlouvy, odsouhlasila účast p. Novotného při dražbě
pozemku č. 269/1 (ul. Pod Horkou a Zahradní),
rozhodla o rozeslání dalších žádostí o nabídky
na zhotovení kanalizace k č.p. 257 (Zejfartovi)
a č.p. 303 (Jelínkovi), doporučila svolat opakovaně
jednání k situaci kolem objektů bývalého státního
statku a odsouhlasila výměnu oken v budově obecního úřadu. Rada rovněž odsouhlasila nabídku
na zpracování dokumentace na rekonstrukci
ul. Dukelské a Sportovců, vč. spojovacího chodníku
Braškov–Valdek.
V závěru této schůze vzala rada na vědomí
termíny, v nichž bude organizován svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
68. schůze rady – 10.10.2005 se opakovaně zabývala usnesením 18. zasedání zastupitelstva a výstavbou v r. 2005 a jejím programem pro r. 2006.
Projednání informace o situaci v mateřské
školce a jejím hospodaření bylo odloženo na příští
schůzi.
Při kontrole plnění usnesení zastupitelstva
vzala rada na vědomí, že opravu chodníku v ul.
Sportovců (před č.p. 43) zajistí ﬁ rma Holub a rozhodla o zadání rekonstrukce chodníku před OÚ
ﬁ rmě Klika-Dvořák.
Po podrobném projednání vzala rada na vědomí
stanovisko předsedy stavební komise a konstatovala, že původně uvažovaná jednoduchá a levná
oprava ul. K Háji a Budovatelů není reálná a bude
řešena definitivní rekonstrukcí v závislosti na

ﬁ nančních prostředcích v r. 2006 či 2007.
Při projednání výstavbových akcí rada vzala na
vědomí, že oprava „božích muk“ bude dokončena
do 30.10.2005 a nedodělky na víceúčelovém hřišti
do 15.10.2005.
Po schůzi předsedy stavební komise, starosty
a ředitelky MŠ bylo rozhodnuto zajistit zpracování cenových nabídek na opravy omítek v šatně
školky.
Rada se poté zabývala odměňováním předsedy
stavební komise, která je svou náplní a rozsahem
činnosti zcela speciﬁcká a rozhodla, že je nutné
před volbami v r. 2006 navrhnout vhodné řešení též
v souvislosti s připravovanou změnou stavebního
zákona a správního řádu.
Po projednání nabídek na kanalizace k Zejfartovům a Jelínkovům rada rozhodla o zadání této
zakázky ﬁ rmě ESTA s.r.o. Kladno. O termínu
realizace bude rozhodnuto později, neboť se
komplikuje vydání stavebního povolení. VKM a.s.
potvrdily souhlas se sdružením prostředků na tuto
akci a poskytnutí příspěvku ve výši 434 tis. Kč.
Po předložení nabídek rozhodla rada o zadání
zakázky na výměnu oken v budově OÚ firmě
HELLA PLAST.
V další části schůze se pak rada zabývala návrhy
na zařazení jednotlivých akcí do plánu a rozpočtu
obce v r. 2006. Shodla se v názoru, že je nutno pokračovat zejména v rekonstrukcích a opravách místních
komunikací. Rozsah však bude záviset od možností
ﬁnancování, resp. získání dotačních prostředků.
Předběžně bylo rozhodnuto o zařazení komunikací Úzká a K areálu GTH a ul. Ke Skalce a požádáno
o cenové nabídky. Za předpokladu zařazení do rozpočtu kraje by mohla být v r. 2006 rekonstruována ul.
Dukelská a Sportovců (jde o silnici III. třídy, jejímž
vlastníkem je kraj) vč. chodníku Braškov–Valdek.
O prostředky státního rozpočtu jsme také požádali
na rekonstrukci a rozšíření požární zbrojnice.
Rada také rozhodla zajistit v rozpočtu r. 2006
prostředky na zpracování projektové dokumentace
všech zbývajících místních komunikací.
V další části schůze pak vzala rada na vědomí,
že pozemek 269/1 (ul. Zahradní, Pod Horkou) byl
pro obec vydražen za 35 tisíc Kč a bude požádáno
o vklad do katastru nemovitostí.
Před závěrem schůze rozhodla rada o účasti na
odborných seminářích a v závěru vzala na vědomí
dílčí zprávu auditora o přezkoumání hospodaření
obce, které proběhlo 3.-4.10.2005 s tím, že nebyly
zjištěny závady a nedostatky.
69. schůze rady – 31.10.2005 se zabývala především výsledky hospodaření obce k 30.9.2005 a situací v mateřské školce a jejím hospodařením.
Při projednání výsledků hospodaření obce
k 30.9.2005 rada konstatovala, že se proti předpokladům příznivěji vyvíjí příjmová část rozpočtu
u výnosu z daní. Výsledky hospodaření byly vzaty
na vědomí a bylo rozhodnuto předložit prosincovému veřejnému zasedání zastupitelstva návrh
3. změny rozpočtu, která bude vycházet z příznivých výsledků hospodaření.
Za účasti ředitelky pí. Střelečková pak byly
projednány výsledky hospodaření mateřské školy. Při odhadovaných příjmech dojde k mírnému
přebytku hospodaření. Bylo také rozhodnuto
o úhradě ztráty, způsobené krádeží (bylo šetřeno
Policí ČR) tak, aby byla likvidována do konce
volebního období, tj. do 30.10.2006. V závěru
tohoto bodu vyslovila rada souhlas s výplatou
ředitelské odměny.
V další části schůze se rada zabývala využitím
víceúčelového hřiště, návrhy provozního řádu
a zpoplatnění, návrhy na odměny správců apod.
K opravě omítek v šatně MŠ uložila rada předložení konkurenční nabídky.
pokračování na str. 2

Zprávy z obecního úřadu
pokračování ze str. 1
Bylo dohodnuto, že ing. Doksanský zajistí úklid
obecního pozemku U Dubu a odvoz materiálu na
skládku.
Opakovaně byly projednány požadavky na
zařazení jednotlivých akcí do rozpočtu r. 2006
a upřesněny náklady.
Rada vzala na vědomí informaci, že ve stavební
komisi byl projednán koncept projektu rekonstrukce
ul. Dukelská a Sportovců a konstatovala, že v případě realizace této stavby o celkových nákladech cca
15 mil. Kč by podíl nákladů obce činil 4-5 mil. Kč.
Možnosti připojení knihovny k internetu a její
vybavení, ale i možnosti ﬁnancování tohoto záměru
a získání dotací zajišťuje ve spolupráci s pí. Přibylovou zástupce starosty p. Novotný.
Rada vzala na vědomí výsledek jednání starosty
s primátorem Kladna ve věci spolupráce s městskou
policií. Požadované podklady byly předány a Město
Kladno předloží návrh smlouvy
Rada také stanovila jednotlivé inventarizační
komise a jmenovala hlavní inventarizační komisi.
Na vědomí vzala rada vyrozumění Městského
soudu Praha ve věci žalobce Ekologického sdružení
občanů obce Braškov proti žalovanému ministerstvu životního prostředí proti jeho rozhodnutí
z 16.6.2005 ve věci integrovaného povolení Vesety
a rozhodla, že nevyužije možnosti uplatňovat práva
osoby zúčastněné na řízení.
V závěru této schůze pak rada rozhodla o změně
plánu práce do konce r. 2005.
70. schůze rady – 14.11.2005 – měla na programu především orientační přípravu 19. veřejného
zasedání zastupitelstva, sportovní aktivity v obci
a přípravu inventur.

Rada vzala na vědomí informaci o průběhu sportovních soutěží a výsledcích fotbalového A týmu, péči o fotbalový areál, založení mládežnických družstev apod.
Projednán byl i návrh na dotaci z prostředků kraje
na úpravu spodní části areálu.
Podrobně byly také projednány zkušenosti s dosavadním zkušebním provozem víceúčelového hřiště
a některé návrhy na jeho deﬁnitivní provoz v roce
2006 a možnosti jeho zpoplatnění.
Za účasti členů zastupitelstva pak byla projednána příprava 19. veřejného zasedání a stanoven jeho
program, místo a termín konání, příprava inventur,
zejména sestavení jednotlivých komisí a návrh na
zpoplatnění svozu a likvidaci domovního odpadu.
Podrobně byl také projednán výsledek hospodaření obce k 30.9.2005 a návrh 3. změny rozpočtu
obce pro rok 2005.
Zastupitelé také byli informováni o stavu přípravy
rozpočtu obce na r. 2006 a o rozsahu akcí, na které
jsme požádali v rámci různých programů o dotace.
Při projednání ostatních záležitostí bylo např.
rozhodnuto o opravě omítek v šatně MŠ a souvisejících pracích, které by měly být realizovány do
konce roku a že výměna oken v budově OÚ bude
provedena v únoru–březnu 2006.
S ohledem na komplikace se stavebním povolením rada rozhodla, že připravovaná výstavba
kanalizace k Zejfartovům a Jelínkovům bude
realizována až na jaře příštího roku.
71. schůze rady – 28.11.2005 a
72. schůze rady – 12.12.2005 proběhly po uzávěrce tohoto čísla Braškovských novin a zpráva o
nich bude přednesena na 19. veřejném zasedání
19.12.2005.
František Haas

DOPLNĚK
zprávy o činnosti rady obce pro
18. veř. zasedání zastupitelstva
Po uzávěrce Braškovských novin se konala
dne 12. září 66. schůze rady obce. Tato schůze se
zabývala především podrobnou přípravou tohoto
zasedání zastupitelstva. Byl projednán a odsouhlasen program bodu č. 5) Různé a k jednotlivým
jeho bodům byly odsouhlaseny návrhy rady.
Odsouhlasen byl i text návrhu usnesení tohoto
zasedání zastupitelstva.
Projednány byly i výsledky hospodaření obce
k 31.8.2005. Rada konstatovala, že se příznivě
vyvíjí příjmová část rozpočtu a pokud bude tento
vývoj pokračovat, mělo by hospodaření obce skončit přebytkem, jehož výše závisí na jednotlivých
příjmových položkách. Nedojde-li k neočekávaným změnám, měla by se výše přebytku pohybovat
ve výši min. 1.700 tis. Kč.
Rada pak konstatovala, že bylo prakticky, až na
některé nedodělky dokončeno víceúčelové hřiště
a po převzetí 5.9.2005 bylo uvedeno do zkušebního
provozu.
Spolu s ing. Doksanským a řed. MŠ pí. Střelečkovou jsme po opakované prohlídce navrhli provedení
nezbytných úprav v objektu MŠ a rada schválila
jejich rozsah předběžně ve výši 200 tis. Kč.
Dokončena a úspěšně zkolaudována byla
30.8.2005 stavba kanalizace na Toskánce, která
je od tohoto termínu rovněž v provozu.
Po projednání rada odsouhlasila dohodu
s ing. Čermákem o získání pozemku č. 72 u ČOV.
Podrobnosti budou projednány zastupitelstvem
v bodě Různé.

Po konzultaci s hasiči byl odsouhlasen záměr
bezplatného pronájmu pozemku pí. Hřebíkové na
Toskánce pro zřízení dráhy požárního sportu
Po projednání připomínek ing. Machovské dospěla rada k názoru, že údržbě zeleně bude třeba věnovat
ještě větší pozornost i za cenu zvýšení nákladů.
Po několik konzultacích dospěla rada k závěru,
že místní knihovna bude vybavena počítačem a připojena na internetovou síť. Podrobnosti projedná
a zajistí p. Novotný.
Tato schůze rady také potvrdila, že objednáme
dokumentaci na rekonstrukci ul. Dukelská a Sportovců vč. chodníků, spojujícího Braškov a Valdek.
Tato dokumentace by měla být, včetně projednání s
příslušnými orgány, k dispozici ještě v tomto roce.
Komisi veř. pořádku a životního prostředí pak rada
uložila předložit do 26.9.2005 návrh stanoviska obce
k Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí
připravovaného rozšíření letiště Praha-Ruzyně.
V závěru pak rada odsouhlasila opakovanou
žádost městu Unhošť o prověření požadavku
na úhradu neinvestičních nákladů na žáky škol,
delegovala p. Novotného na jednání o uzavírkách
komunikací v souvislosti s budování kruhového
objezdu na V. Dobré a vzala na vědomí, že se
při jednání 14.9.2005 pokusíme najít řešení k
neúnosné situaci objektů areálu býv. stát. statku
v Braškově, které nejen hyzdí vzhled obce, ale
ohrožují bezpečnost provozu na přilehlé silnici
II/118 Kladno-Beroun.
František Haas

KONTROL A

Usnesení

plnění usnesení 18. veřejného
zasedání zastupitelstva obce,
konaného dne 20. září 2005

18. veřejného zasedání zastupitelstva
obce Braškov, konaného dne 20. září
2005 v restauraci na Valdeku

d) schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2005 o nakládání s komunálním odpadem, směnu pozemků kolem restaurace v Braškově a dohodu s ing. Čermákem z 12.9.2005 o získání pozemku č. 72 do
vlastnictví obce.

Zastupitelstvo obce po projednání:
a) bere na vědomí:
1) Zprávu o kontrole plnění usnesení 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Braškov, konaného dne
27.6.2005
2) Zprávu o činnosti rady obce v období mezi 17. a 18. zasedáním zastupitelstva
3) Výsledek hospodaření obce k 31.8.2005
4) Informaci o výstavbě v obci v r. 2005
b) souhlasí:
1) s účastí obce při veřejné dražbě pozemku č. 269/1 o výměře 1778 m 2 (ul. Pod Horkou a Zahradní)
a zakoupením uvedeného pozemku za vyvolávací cenu 37.340,– Kč (tj. 21,– Kč/m2)
2) se získáním pozemku č. 61/53 pro čerpací stanici Toskánka o výměře 23 m2 od pí. Hřebíkové darováním
či jeho směnou za část pozemku č. 61/54, který je ve vlastnictví obce
3) s rekonstrukcí chodníku od dětského hřiště k budově obec. úřadu, nákladem asi 200 tis. Kč ještě v tomto roce
a s rekonstrukcí části chodníku u zastávky ČSAD na Valdeku před domem č.p. 43 (pí. Ondřichová).
c) ukládá:
1) radě obce projednat na 67. schůzi dne 26.9.2005 návrh stanoviska komise ŽP k hodnocení vlivů rozšíření
letiště Praha – Ruzyně na životní prostředí a stanovisko obce zaslat ministerstvu život. prostředí
2) radě obce uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí s ing. Čermákem o prodeji pozemku č. 72 do vlastnictví obce
za cenu pořizovací od PF ČR před koupí od PF ČR. Poplatky z převodu bude hradit Obec Braškov.
3) stavební komisi zajistit nejnutnější opravu ulice K Háji a Budovatelů a chodníku v ul. K Háji před
č.p. 241 a 165
d) schvaluje:
1) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2005, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území
obce Braškov
2) Směnu pozemků č. 18/2 o výměře 46 m 2 a 34/7 o výměře 44 m 2 , celkem 90 m 2 ve vlastnictví obce za
pozemky č. 422 o výměře 6m2 a 421 o výměře 54 m2 , celkem 60 m2 a prodej pozemků – rozdíl ve výměře
– 30 m 2 za cenu 150,– Kč/m2 , tj. celkem za 4.500,– Kč.
3) dohodu obce s ing. Čermákem ze dne 12.9.2005 o získání pozemku č. 72 o výměře 12195 m 2 do vlastnictví za cenu stanovenou Pozemkovým fondem ČR s tím, že ing. Čermákovi poskytne obec po dobu
10 let bezplatný pronájem tohoto pozemku.
František Haas
starosta

František Haas

Ověřovatelé: ing. Jana Bednářová, Tomáš Votava
Zapsala: Jarmila Hehejíková

Uvedené zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v restauraci na Valdeku po projednání
a) vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 17. veřejného zasedání, konaného 27.6.2005,
zprávu o činnosti rady, výsledek hospodaření obce k 31.8.2005 a informaci o výstavbě v obci v r. 2005.
b) odsouhlasilo účast obce při veřejné dražbě pozemků – ulic Pod Horkou a Zahradní (pozemky jsme
nakonec v dražbě získali za vyvolávací cenu 35.000,-- Kč), získání pozemku pro výstavbu čerp. stanice
kanalizace Toskánka směnou za pozemek ve vlastnictví obce, s rekonstrukcí chodníku od dětského hřiště
k obecnímu úřadu a části chodníku u zastávky ČSAD na Valdeku před č.p. 43 (bylo již realizováno).
c) uložilo
1) radě obce
projednat návrh stanoviska komise ŽP k hodnocení vlivů rozšíření letiště Praha Ruzyně na životní
prostředí. Tento úkol byl splněn a stanovisko bylo po projednání na 67. schůzi rady odesláno ministerstvu
životního prostředí.
2) radě obce
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě s ing. Čermákem o prodeji pozemku č. 72 obci za cenu pořizovací
od PF ČR. I kdy byla mezi oběma stranami uzavřena písemná dohoda, vlastní smlouvu ing. Čermák
odmítá uzavřít, dokud mu nebude uvedený pozemek vydán.
3) stavební komisi
zajistit nejnutnější opravy ul. K Háji a Budovatelů a chodníku v ul. K Háji před čp. 241 a 165.
Plnění tohoto úkolu bylo několikrát projednáváno v radě obce, naposledy na 69. schůzi 31.10.2005 se
závěrem, že jednoduchá levná oprava podle původních předpokladů není možná a nutno provést deﬁ nitivní opravu v závislosti na ﬁ n. prostředcích v r. 2006–2007.

Informace pro občany
Sběrný dvůr

Jízdní řády na internetu

Pokud máte doma velkoobjemový , biologický nebo nebezpečný odpad , kterého se potřebujete ihned
zbavit a nechcete čekat na dobu , kdy obec přistaví kontejnery , můžete jej za poplatek odevzdat ve sběrném
dvoře v Libušíně (na cestě z Rozdělova do Libušína první odbočka doprava za rozcestím, značeno).
Kontakt: 312 672 258
Provozní doba: Po-Pá 6,00 – 14,00
Ceny:
domovní odpad
1 309 Kč / t
stavební suť
120 Kč / t
zemina
70 Kč / t
nebezpečný odpad
na vyžádání telefonicky sdělí
Sběrný dvůr v Kladně-Rozdělově je určen pouze pro občany Kladna.
Připravila komise pro veřejný pořádek a životní prostředí

Internetová adresa

Autobus

Co zde ještě najdete

www.ropid.cz, odkaz Jízdní řády / PID
příměstské

č. 307 Unhošť–Praha,Zličín

Vlakové jízdní řády,
přívoz na Berounce

www.anexia.cz, odkaz Autobusová
přeprava, pokračovat odkazem Jízdní řády

Rakovník–Nové Strašecí–Praha (přes Valdek)
Uvedeno na str. 14 a 15 přílohy

Vlakové jízdní řády

www.csadkladno.cz, odkaz MHD
KLADNO a linky IDS KLID

č. 29
č. 30
č. 33
č. 82

Vlakové jízdní řády

Kladno–Braškov–Unhošť
Kladno–Unhošť –Beroun
Kladno–Hor.Bezděkov–Unhošť
Řevničov–Praha (přes Valdek)

www.seznam.cz, pokračovat odkazem Jízdní Zadáte počáteční a konečnou stanici a datum a čas, kdy
chcete cestovat a program vyhledá všechny dostupné spoje
řády, pokračovat dále odkazem Odjezdy
www.seznam.cz, pokračovat odkazem Jízdní Prohlédněte si další nabízené odkazy, naleznete
řády
spoje v celé Evropě

Jízdy historických vlaků
Vlakové jízdní řády

Všechny vyhledané informace si můžete vytisknout.
Připravila komise pro veřejný pořádek a životní prostředí

Zprávy z obecního úřadu

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE K 30. 11. 2005
Výdaje

v Kč

Svoz a zneškodnění nebezpečného odpadu

Daň z příjmů práv.osob-obec (za r.2004

731 920.00

Hřiště Valdek – provoz a údržba

Silnice – opr. a udrž. (úklid sněhu,čišť.silnic,dopravní značení)

386 356.99

Údržba veřejné zeleně

Silnice – opr. ul. Spojovací
Rybníky (násada ryb)

1 699 224.00
3 858.40

Požární ochrana

Splátka jistiny ČS a.s.
Fin. vypořádání min.roku (odvod MŠ)

15 765.00

Dětské a víceúčelové hřiště Braškov (stavební práce, lavičky)

1 522 513.10

Správa obecního úřadu

1 268 821.20

49 348.40

700 000.00

35 224.00
32 948.00

Sbor pro občanské záležitosti

51 505.50

140 985.00

Místní knihovna (odměna, nákup knih a časopisů)

3 000.00

199 716.50

Úroky z úvěru – ČS a.s.

Mateřská škola (průzkum vlhkosti a sanace)

Kronika (odměna, materiál)

40 386.50

Nákup pozemku pod silnicí (dražba)
Neinvestiční příspěvek na žáky ZŠ (Unhošť, Kladno)
Výdaje celkem

1 954.50
35 000.00
351 000.00
13 364 089.82

Příjmy

v tom:
321 513.00

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

372 930.00

Daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

1 135 446.00

78 941.00

Daně z příjmů FO ze samost. výdělečné činnosti

1 519 683.00

různé práce pro OÚ (odměny, letáky, čekárny)

15 568.00

Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů

povinné pojistné na soc. zabezpečení

96 966.00

Daně z příjmů právnických osob

1 298 185.00

povinné pojistné na zdrav. pojištění

33 561.00

Daň z přidané hodnoty

2 129 538.00

odměny obecního zastupitelstva
platy zaměstnanců OÚ
platy a odměny za 12/2004

zákonné pojištění odpovědnosti
pojištění obecního majetku

1 411.00
15 952.00

52 620.00

Ostatní daně (místní poplatky )

13 550.00

0.00

Daň z nemovitosti

nákup výpočetní techniky

0.00

Příspěvek rodičů na neinvestiční náklady MŠ (leden)

14 652.20

voda

593.00

plyn

34 331.00

4 600.00
9 902.00

Nájemné – ČOV

7 981.70

služby pošt

3 349.00

EKOKOM – příspěvek na tříděný odpad

služby telekomunikací

83 371.80

Nájemné za ordinaci (MUDr. Ječmen)

služby peněžních ústavů

13 232.50

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

služby nevýrobní povahy (školení)

15 045.00

Známky na popelnice

nákup služeb (údržba programu KEO, psí útulek, revize HP)

74 334.30

Pytle na tříděný odpad

28 663.70

Poplatky na likvidaci velkoob.a nebezp. odpadu

opravy a udržování
cestovné

514.00

4 050.00

Nájemné za byt v MŠ

elektrická energie

5 182.00

233 943.00

Záloha na vodné a stočné – byt MŠ

SFŽP dotace na kanalizaci

poskytované zálohy vlastní pokladně k vyúčtování

65 426.00

Správní poplatky (i výherní hrací automaty)

nákup dlouhodobého majetku

odborné publikace

731 920.00

Letecké snímky obce a pohlednice, kalendáře

0.00
2 360 490.00
17 092.80
5 000.00
465.00
47 616.00
332 725.50
7 175.00
87 900.00
107.00

Sponzorský dar pro hasiče (ﬁ rma Veseta)

30 000.00

Dotace od obce na provoz MŠ (k vyúčtování)

200 000.00

Prodej pozemků (p. Ulm, p. Friedrich)

44 500.00

Příspěvek mikror. Bratronicko, Křiv.a VKM (r.2004 +zál. r.2005)

118 459.00

Prodej pod.listů Sporoinvest

Příspěvek nezisk. a pod. organiz.(ADRA)

20 000.00

Úroky z termínovaných vkladů a běžného účtu

platby daní a poplatků

ČOV (pojištění)

2 400.00

8 800.00

Kanalizace – údržba (zaměření drenáží – smlouvy)
Kanalizace – splašková, Toskánka

80 692.00
5 004 684.10

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

Kanalizace – Zejfart, Jelínek ( dokumentace)

12 200.00

Výsledek hospodaření k 31.12.2004

Rekonstrukce místních komunikací (projekty)

65 410.00

Příjmy celkem

Oprava „Boží muka“

24 379.13

Veřejné osvětlení – el. energie

116 822.90

R o z d í l příjmů a výdajů

3 068 799.30
33 031.98
1 954.50
318 133.00
34 364.00
2 302 584.36
15 890 801.44

2 526 711.62

v tom :

– opravy a údržba

40 896.40

CZ Ekologie (záloha na známky na popelnice a pytle)

297 766.20

termínované vklady a vkladové certiﬁ káty celkem

Likvidace velkoobjemového odpadu (bikrany)

104 453.00

zůstatek na běžném účtě

600 000.00
1 926 711.62

NÁVRH ROZPOČTU obce Braškov pro rok 2006 (v tis. Kč)
A) PŘ Í JM Y
DAŇOVÉ:
NEDAŇOVÉ:

DOTACE
OSTATNÍ:
PŘÍJMY CELKEM

(dle rozpisu MF ČR)
+ Daň z nemovitosti (v úrovni r. 2005)
pronájmy
odpady
úroky z term. vkladů
správní poplatky (vč. automatů)
Ekokom
výtěžnost výher. hracích automatů
příspěvek od VKM a.s. (sdružené prostředky)
prodej pozemků
OÚ – státní správa
očekávaný výsledek hospodaření obce v roce 2005

5.358
300
60
446
10
70
20
35
434
53
39
2.075
8.900

Očekávané příjmy r. 2006 jsou nesrovnatelně nižší (o 7.435 tis. Kč) než v r. 2005, zejména z těchto důvodů:
– radikální snížení daň. příjmů obcí, v našem případě o (7.598–5.358)
–2.240 tis. Kč
– ukončení dotací SFŽP + Program obnovy venkova
–2.678 tis. Kč
– vyčerpání podílového fondu Sporoinvest
–3.000 tis. Kč
B) V Ý DA J E
NEINVESTIČNÍ

opravy silnice,chodníky,údržba
rybníky
MŠ – příspěvek na provoz
ZŠ - příspěvek na neinv.výdaje
knihovna - knihy a odměna

50
10
150
385
40

NEINVESTIČNÍ (pokrač.): kronika - materiál a odměna
Sbor pro občanské záležitosti
hřiště vč.dětského koutku – provoz
veřejné osvětlení – el.energie
– údržba
veřejná zeleň
mikroregionu Bratronicko
odpady celkem (VaN,CZ ekologie)
Sdružení dobrovol.hasičů
odměny zastupitelů
správa OÚ
úroky z úvěru
splátky jistin u ČS a.s.
rozpočtová rezerva
celkem
INVESTIČNÍ:
kanalizace Zejfart – Jelínek
kanalizace Toskánka
projekty
komunikace ul. Úzká k areálu GTH
výměna oken OÚ
MŠ – opravy
rezerva
celkem
VÝDAJE CELKEM
Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.

7
20
250
150
100
60
80
480
30
400
1.000
100
900
1.026
5.238
750
250
300
896
266
230
970
3.662
8.900

Zprávy z obecního úřadu
Zamyšlení nad vznikem, možnostmi úprav
a likvidací odpadů v naší obci
Pokud jde o odpady všeho druhu, nachází se naše společnost na úrovni, kterou vidíme všude kolem
sebe. Lze jen konstatovat, že s nástupem technické civilizace a konzumní společnosti množství a druhy
odpadů narostly, a to velmi výrazně. Naše obec proto není a ani nemůže být výjimkou. Likvidace odpadů
potom odpovídá úrovni a možnostem jednotlivých společenství, ale tím se nyní nechceme zabývat. Jde
nám o to seznámit vás, naše občany, se současným systémem likvidace odpadů a požádat vás dále o
spolupráci při jejich větším třídění, případně další úpravě.
Pro likvidaci odpadů máme odsouhlaseny a stanoveny obecní vyhláškou č. 3/2005 čtyři základní
systémy sběru a likvidace odpadů a to:
1) Sběrné nádoby ( popelnice ), kontejnery na sklo a pytle na plasty nebo na papír.
– sběrné nádoby – zde jsou 4 varianty četnosti svozů a každý občan si může zvolit tu, která mu
nejlépe vyhovuje
– kontejnery na sklo – jsou umístěny v obci na veřejně přístupných místech a lze sem odkládat
skleněný odpad ( bílý i barevný )
– pytle na plasty nebo na papír – lze je zakoupit na OÚ – svoz je 1x měsíčně v prvém dni svozu
v měsíci (čtvrtek)
(pytle lze použít také pro papírový odpad – odděleně od plastů )
2) Velkoobjemové kontejnery ( bikrany ) – jsou určeny pro likvidaci velkoobjemového odpadu z domácností a biologického odpadu ze zahrad. Jsou přistavovány v období jaro – podzim.
3) Mobilní svoz nebezpečného odpadu
4) Kovový odpad – sběr provádí náš Sbor dobrovolných hasičů 2x ročně – jaro – podzim
O termínech nákupu známek pro sběrné nádoby a přistavení prostředků pro likvidaci velkoobjemového, biologického, nebezpečného a kovového odpadu jsou občané informováni prostřednictvím
obecních letáků, což je způsob, který se nám nejlépe osvědčil.
A nyní tedy několik návodů k nakládání s odpady a doporučení na zlepšení třídění a odpadovou kázeň:
– sběrné nádoby (popelnice) – jsou určeny výhradně k ukládání veškerého zbytkového odpadu
z domácnosti (smetky, popel, saze, nevratné obaly, kuchyňské zbytky apod.)
– kontejnery na sklo – slouží k ukládání láhví od nápojů – bílých i barevných, skleněných nádob a střepů
– tabulové sklo.
NEVHAZUJTE keramiku, porcelán, zrcadla, drátěné sklo a autosklo. Nelze pokládat ke kontejneru
lahve v igelitových taškách, případně skleněné oplétané demižony apod. Obal z jiného materiálu je
třeba předem odstranit.
– pytle na plasty nebo na papíry – do pytlů můžete odkládat PET láhve od nápojů (nezapomeňte je
sešlápnout), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů společně (do jednoho pytle) s polystyrénem
a nápojovými kartony (krabice od džusů, mléka, vína apod.).
NEUKLÁDEJTE novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie,
barvy apod.).
Samostatně pak do pytlů lze ukládat vytříděný papír: noviny, časopisy, reklamní letáky, kancelářský
papír, knihy, sešity, krabice z lepenky nebo kartóny.
NEUKLÁDEJTE mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír.
– velkoobjemové kontejnery ( bikrany ) na velkoobjemový odpad. Sem lze odkládat vyřazený nábytek:
např. křesla, válendy; podlahové krytiny: staré koberce, linolea; sanitární keramiku: např. umyvadla,
toalety apod., tedy komunální odpad, který pro jeho rozměry nelze uložit do sběrných nádob.
Do velkoobjemových kontejnerů NELZE UKLÁDAT STAVEBNÍ SUTĚ.
– mobilní svoz nebezpečného odpadu. Můžete odevzdat znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících
prostředků, hadry od oleje, olejové ﬁ ltry, upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické, brzdové
kapaliny, nespotřebované pesticidy a herbicidy (prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin, spotřební
chemikáli: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky apod.
Následující použité výrobky můžete kromě mobilního sběru také již dnes v některých případech
bezplatně odevzdat tam, kde jste je zakoupili:
použitá elektrozařízení – ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky,
videa apod.; baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů, zářivky a výbojky,
léky – nevyužívané nebo s prošlou zárukou.
– velkoobjemové kontejnery (bikrany) pro biologický odpad. Slouží k odkládání odpadu rostlinného
původu (listí, větve, trávu, dřevo apod., které nelze kompostovat).
Do velkoobjemových kontejnerů NELZE UKLÁDAT ZEMINU Z VÝKOPŮ.

Hasiči informují
Po kratší odmlce chceme informovat občany o činnosti našeho hasičského sboru. V letních měsících
jsme provedli po dohodě s OÚ několik technických zásahů v naší obci, ze kterých můžeme uvést například
likvidaci porostu bezinek u bývalého statku, které znesnadňovaly řidičům výhled do zatáčky při příjezdu
směrem od Kyšic nebo vykácení několika stromů za budovou OÚ, které bránily výstavbě dětského hřiště.
V září jsme provedli pročištění ucpaného mostku na potoce pod čistírnou odpadních vod, kde začínal,
vlivem dešťů, vznikat další braškovský rybník.
Ze zájmových akcí, které pro členy našeho sboru pořádáme, můžeme jmenovat „Bahna 2005“, kterých se zúčastňujeme již pravidelně, v poslední době ve spolupráci s klubem historických vozidel ﬁ rmy
Autodrát, a dále letošní druhý ročník srazu majitelů vozidel Škoda 706 CAS 25, který se konal v Dolních
Poustevnách.
Z výjezdů na žádost HZS Kladno můžeme uvést asistenci při odstraňování následků dopravní nehody
osobního vozu na silnici mezi Braškovem a Valdekem, a nyní poslední výjezd k požáru osobního vozu na
Valdeku. V polovině září jsme ještě vyjížděli k požáru lesa u obce Družec, kde se naštěstí po příjezdu
na místo ukázalo, že se jedná o planý poplach, šlo zde jen o neohlášené pálení zahradního odpadu.
Protože se blíží Vánoce a konec roku, chceme popřát občanům naší obce příjemné prožití svátků
a mnoho štěstí v roce 2006.
Hasiči Braškov

A léta běží…
Společenská rubrika
Rozloučili jsme se těmito našimi občany:
Zdeněk CHALUPA
Josef IBL
Vlasta DADÍKOVÁ

15.9.2005 (51 let)
20.9.2005 (65 let)
30.10.2005 (77 let)

Čest jejich památce

Narodili se:
Karel BRŮČEK
Adam LEDVINKA
Pavel PROCHÁZKA

5.9.2005
1.11.2005
11.11.2005

Blahopřejeme

Sňatek uzavřeli:
Miluše Pořádková a Jiří Egermaier

23.9.2005

Blahopřejeme

Doporučení – požadavek:
– Usilovat o snížení objemu odpadu v každé domácnosti- např. rostlinné zbytky oddělit a kompostovat
podobně jako posekanou trávu či jiné odpady rostlinného původu . Takto získaný kompost je velmi
dobrou surovinou pro následující roky. Větve nadělit, nechat schnout a po uschnutí spálit v kamnech,
krbu, nebo na zahradě. Popel lze pak také použít do kompostu.
– U odpadu složeného z několika druhů materiálů se snažit o jeho rozdělení do uvedených skupin odpadu
po samostatných částech t.j oddělit např. kovy, umělé hmoty, nebezpečný odpad.
– U velkoobjemových kontejnerů přísně dodržovat druhy odpadu, pro který jsou určeny. Nekázeň
v tomto případě neúnosně prodražuje cenu za likvidaci, kterou musí obec zaplatit. Nelze například
do biologického odpadu odložit stavební suť, staré boty či šatstvo, což jsou případy, které se nám již
vyskytly… Za takový netříděný odpad obec potom zaplatí neúměrně větší skládkovné.
Pokud jde o platby obce za likvidaci odpadu, jsou v přibližně v souladu platby a poplatky za sběrné
nádoby ( popelnice), lepším tříděním si zde může zajistit snížení plateb každá domácnost, když tříděním
odpadu sníží četnost svozů.
U velkoobjemových kontejnerů a mobilního svozu došlo k nárůstu plateb především vzhledem k nárůstu
DPH i vzhledem k nedisciplinovanosti některých z nás . Obec dnes vybírá na likvidaci poplatek ve výši
100,– Kč/osobu/rok. Nárůst nákladů však dosáhl výše 120,– Kč/osobu/rok. Protože nechceme poplatek
zvyšovat, ani snížit počty kontejnerů, žádáme vás všechny o zlepšení kázně při manipulaci s odpady před
likvidací i o snahu ke snížení jejich celkového objemu.

František Haas – starosta
Jindřich Novotný – zástupce starosty

Pro milovníky technických památek
Pokud na podzimní procházce zavítáte na Toskánku, můžete si výlet zpříjemnit prohlídkou zrekonstruované rumpálové studny na nádvoří nejstarší budovy v obci Braškov. Tou je bývalý zájezdní hostinec
Toskánka, číslo popisné 1, jehož vznik je datován do 17. století, a o kterém se zmiňuje například Zdeněk
Wirth v své knize Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu kladenském z roku
1907 následovně:
Zájezdní Hostinec na silnici Karlovarské vystavěn počátkem XVII., přestavován na poč. XVIII.
stol. Prostá, jednopatrová budova obdélná, krytá taškovou valbou. Hladké stěny, okna s chambranou,
římsa proﬁ lovaná, kordon schází. Průčelí do silnice má z osy umístěný portálek polokruhem sklenutý,
lemovaný pískovcovou bossáží; nad ním vytesán znak Kolovratský; na dveřích vyřezán letopočet 1712
a akanthový ornament. Průčelí do rozsáhlého dvora stejné, portálek s polokruhovým obloukem má
podobnou bossáž a znak a stejně orámován pískovcem vchod do kolny. V přízemí jsou některé valené
klenby a na jednom prkenném stropě štukové zrcadlo, dole i v patře velký mazhaus (na dlaždici býval
letopočet 1715) s povalovým stropem. Zde visí portrait, malov. na plátně, z polovice XVIII. století; prý
podoba Anny Marie vévodkyně Toskánské, za niž budova upravena. Na dvoře pod stanovou stříškou
původní studna s palečními koly. Kolem dvora zděná ohrada, v níž vede malý vchod k silnici.

V prosinci loňského roku došlo bohužel k samovolnému zřícení obvodového pláště původní 25 metrů
hluboké kamenné studny, a tak je dnešní studna oproti původnímu umístění posunuta o několik metrů
do středu nádvoří. Z původní studny bylo zachováno pouze rumpálové soukolí (paleční kola), které je
možno datovat snad do počátku 17.století. Přístřešky studny a roubené věnce byly v průběhu let nahrazovány novými prvky. Záměrem naposled prováděné rekonstrukce studny bylo, aby se co nejvíce přiblížila
nejstarší dochované podobě před rokem 1900.
Provedená rekonstrukce studny byla ﬁ nančně podpořena dotací z fondu obnovy památek Středočeského kraje, kterému chci tímto poděkovat, jakož i všem, kteří se na rekonstrukci této studny jakýmkoliv
způsobem podíleli a umožnili tak, aby tato unikátní památka zůstala zachována pro další generace.
Milovníci technických památek mohou vidět tento unikát na internetových stránkách www.toskanka.cz,
nebo osobně po telefonické dohodě na čísle 312 690 280.

Ing. arch. Kateřina Dolejšová

Okénko pro děti
Milé děti,
nastává pro vás to nejkrásnější období v roce – kouzelné období VÁNOC.
Přejeme vám i vašim rodičům hodně pohody a radosti.

NEZAPOMEŇTE NA PTÁČKY
Zima je tady a naši malí opeřenci potřebují naši péči. Budete-li se o ně starat, vnesou do vaší zimní
zahrady mnoho radosti.
A co ptáčkům nejvíc chutná? Zcela určitě různé druhy oříšků, pšeničná a žitná zrnka, slunečnicová
a dýňová semínka, kukuřičná zrna. Přidat k nim můžeme i sušené ovoce, drobečky sýra, celozrnného
chleba a zbytků pečiva.
Drobní ptáci nejvíc ocení přirozenou potravu. Když jim za chladných dnů obrátíte vrchní vrstvu
zasněženého kompostu, jenž ukrývá veliké množství hmyzu, budou z toho mít opravdu velkou radost.
Vhodnou potravou jsou pro ptáčky také celé ořechy, včetně nesolených arašídů, které můžete zavěsit
do síťky od ovoce.
Zpočátku nedávejte do krmítka příliš mnoho potravy – přidávejte ji postupně podle toho, kolik k vám
zalétá „strávníků“. Nesnědená semena totiž rychle zvlhnou a zplesniví. Na krmítko nikdy nedávejte
plesnivý chléb, syrové maso a především pak dehydrovaný kokos, který by ptáčkům mohl ve voleti
nabobtnat a udusit je.

SOUTĚŽ
DĚTI, NAMALUJTE VÁNOCE
Vaše obrázky budou uveřejněny v příštím čísle Braškovských novin.
Obrázky odevzdejte do místní knihovny do 20. ledna 2006.

JAK SLAVÍ VÁNOCE VE SVĚTĚ?

Sport v obci
Novou mistrovskou soutěž ročníku 2005-2006 zahájilo naše I.A mužstvo 20.8. na domácím hřišti proti
Novoměstskému Kladno, který sestoupil z I.B třídy a po dobrém výkonu, zejména ve 2. poločase naši
zvítězili 5:0 a o branky se rozdělili: Duda 2, Fuit 2 a Nachtigal. V dalším utkání 27.8. jsme hráli na hřišti
Kablo Kročehlavy a neúplné sestavě jsme nakonec dosáhli nerozhodného výsledku 4:4 po brankách: Brabec
P. 2, Fridrich J. a Veselý z penalty. 3.9. jsme hostili Běleč a zvítězili vysoko 6:1, branky dali: Nachtigal 3,
Přerost, Veselý a 1 branku si dali hosté vlastní. Další těžký soupeř čekal naše mužstvo 10.9. v Knovízi.
Naši vedli od začátku brankou Veselého, ale v poslední minutě po chybě obrany se domácím podařilo vyrovnat na 1:1. 17.9. jsme opět hráli na svém hřišti proti sousední Velké dobré B. Hosté se posílili o několik
hráčů A-mužstva a tak bylo utkání vyrovnané. Nakonec ale naši hráči zvítězili 4:1, když branky vstřelili:
Nachtigal 2, Veselý a Duda. Nejtěžší utkání sehrálo naše mužstvo 25.9. proti vedoucímu oddílu tabulky
Lhotě na hřišti v K. Žehrovicích, kde Lhota hostuje v důsledku přestavby svého hřiště. Našim hráčům se v
tomto utkání nedařilo střelecky a tak poprvé prohrálo O:2. O státní svátek 28.9. se předehrávalo poslední
podzimní kolo a naše mužstvo hrálo doma s Hostouní a zvítězilo 3:1, když branky dali: Nachtigal, Veselý
z penalty a 1 byla vlastní soupeře. 2.10. jsme opět nastoupili na svém hřišti proti Libušínu a rovněž zvítězili
3:1 brankami P. Brabce, Bacha a Přerosta. 8.10. hráli naši hráči v Doksech a po dobrém výkonu zvítězili 5:1,
když branky dali: Bach 2, Veselý z penalty, Nachtigal a Šimáček. Dalšího nováčka této soutěže jsme přivítali
na svém hřišti 15.10. a to Neuměřice a naši opět zvítězili přesvědčivě 6:1, když branky dali: Nachtigal 3,
Fuit 2 a Veselý. 22.10. hráli naši hráči na Spartě Kladno a jen remizovali 2:2, když nedokázali proměnit
docela 2 penalty (Veselý a Šimáček). Obě branky dal Přerost. 29.10. naši hostili Černuc a zvítězili 4:0 po
brankách: Nachtigal 2, Šimáček a Fuit. Také v tomto utkání naši nedali pokutový kop (Přerost). Poslední
zápas podzimního kola sehrálo naše mužstvo v Kamenných Žehrovicích, kde zvítězilo vysoko 7:0 a branky
dali: Brabec J. 2, Fuit 2, Veselý z penalty, Nachtigal a Duda.
Vzhledem k příznivému počasí bylo rozhodnuto, že bude ještě předehráno jedno utkání jarního kola. Naše
hráči proto nastoupili 13.11. proti Novoměstskému Kladno na jeho hřišti a zvítězili 3:1, když branky dali: Nachtigal, Veselý a P. Brabec. Naše I.A mužstvo tak přezimuje na 1. místě lepším poměrem branek před Lhotou.
Také B mužstvo mělo dobrý rozjezd do nové mistrovské soutěže ve IV. třídě, když v prvním utkání
porazilo doma Slovan Kladno B 5:0, pak zvítězilo venku se Srby 4:0 a dále doma porazilo Švermov B 3:0.
Pak však následovala porážka se Slovanem Dubí na hřišti ve Stehelčevsi 1:4 a hned nato doma s Pleteným
Újezdem 2:4, když ještě v poločase vedlo 2:0. Také další utkání v Doksech skončilo porážkou 1:3. teprve
potom se hráči B-mužstva trochu vzpamatovali a zvítězili doma s Libušínem B 4:1 a v Rozdělově rovněž
4:1. Pak následovaly remizy doma s Velkým Přítočnem B 1:1 a na hřišti v Bělči se Lhotou B také 1:1.
Poslední zápas podzimu se hráčmů B-mužstva zase nevydařil, když prohráli ve vinařících vysoko 0:6. Také
v této skupině IV. třídy se předehrálo jedno utkání jarního kola a naši hráči nastoupili v Třebichovicích
proti Slovanu Kladno B a remizovali 2:2. Zatím se drží na dobrém 5. místě ze 13 oddílů.
V tomto soutěžním ročníku byli zapojeni do mistrovské soutěže také naši nejmladší fotbalisté, a to
mladší přípravka, což jsou záčci ve věku 6 až 8 let. Zpočátku na nich byla znát velká nezkušenost a tak
většina utkání skončila jejich porážkou a to postupně ve Slaném 0:2, na Spartě Kladno B 0:11, pak doma
s Kablem Kročehlavy B remizovali 1:1, v Kamenných Žehrovicích prohráli 0:4, doma s Brandýskem
také 0:4, na Kablu Kročehlavy A 0:3 a v Buchlovicích 1:3. Poprvé se jim podařilo zvítězit 5.10. doma s
Novoměstským Kladno 2:0, ale pak znovu prohráli ve Hřebči 0:4, doma s SK Kladno 2:3, na Spartě Kladno
A 1:2 a nakonec doma s Bratronickem 1:4, takže po skončení podzimního kola jsou na posledním 13.
místě. Z výsledků je však vidět, že v posledních zápasech došlo ke zlepšení a porážky byly jen těsné.
Po skončení letošních soutěží vypadají tabulky, kde hrají naše družstva následovně:

OK R ESNÍ PŘ EBOR
1. BRAŠKOV
2. LHOTA
3. KABLO KROČEHLAVY
4. DOKSY
5. SPARTA KLADNO
6. LIBUŠÍN
7. KNOVÍZ
8. HOSTOUŇ
9. NEUMĚŘICE
10. NOVOMĚSTSKÝ KLADNO
11. VELKÁ DOBRÁ B
12. ČERNUC
13. BĚLEČ
14. KAMENNÉ ŽEHROVICE

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

10
11
9
7
6
6
5
5
5
5
3
4
4
3

3
0
3
2
2
2
4
4
2
0
5
2
0
1

1
3
2
5
6
6
5
5
7
9
6
8
10
10

53:16
37:14
40:25
34:27
30:30
24:27
26:22
28:29
36:36
23:38
29:31
21:40
24:44
12:38

33
33
30
23
20
20
19
19
17
15
14
14
12
10

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12

10
9
9
9
6
6
5
5
2
3
2
2
1

0
2
1
1
3
1
4
3
7
2
2
2
2

3
2
3
3
4
6
4
5
4
8
9
9
9

57:14
45:20
45:13
36:19
35:24
28:25
24:24
22:18
16:23
22:40
13:33
18:52
15:71

30
29
28
28
21
19
19
18
13
11
8
8
5

I V. T Ř Í D A , S K U P I N A A
1. VINAŘICE
2. SLOVAN KLADNO B
3. DUBÍ
4. DOKSY B
5. BRAŠKOV B
6. LIBUŠÍN B
7. VELKÉ PŘÍTOČNO
8. LHOTA B
9. PLETENÝ ÚJEZD
10. SVINAŘOV
11. ŠVERMOV B
12. SRBY
13. ROZDĚLOV

Poznámka: Mužstvu Rozdělova bude po skončení soutěže odečteno 12 bodů za inzultaci rozhodčího!

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
10
9
8
7
6
6
3
2
2
2
2
1

0
1
1
1
2
1
0
2
3
2
1
1
1

0
1
2
3
3
5
6
7
7
8
9
9
10

104:4
74:7
56:15
32:25
21:13
19:30
24:43
15:28
12:60
11:33
10:42
7:52
8:41

36
31
28
25
23
19
18
11
9
8
7
7
4

Na podzim zahájilo novou mistrovskou soutěž také mužstvo ledního hokeje ČNES Braškov. O jeho
výsledcích a konečném umístění si řekneme až v příštím vydání Braškovských novin.
Před koncem roku 2005 přeje Tělovýchovná jednota Sokol Braškov všem našim občanům hezké prožití
vánočních svátků a hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2006.
Za TJ Sokol Braškov
Josef Kreisinger

Příspěvky zasílejte do: 20. února 2006
Vydává Obec Braškov
Sponzoruje a tiskne Kartex Valdek

Úvodem svého příspěvku bych chtěl poděkovat OÚ Braškov a všem členům fotbalového oddílu za pomoc při výstavbě a údržbě celého sportovního areálu. Díky nim se podařilo vybudovat jeden z nejhezčích
stadionů na kladenském okrese.
I toto kvalitní zázemí má určitě vliv na sportovní výsledky našeho oddílu. „A“ mužstvo je po
podzimní části v čele okresního přeboru a má na svém kontě pouze jedinou porážku. „B“ mužstvo se po
střídavých výsledcích pohybuje v horní polovině tabulky IV. třídy. Podrobná zpráva od J. Kreisingera je
otištěna na jiném místě těchto novin.
Ale největším naším úspěchem je založení mládežnického družstva – mladší přípravky. Po rozpadnutí
všech mládežnických mužstev, které bylo způsobeno, jak výstavbou nové hrací plochy, tak i malým počtem
hráčů v jednotlivých věkových kategoriích, byl na jaře 2004 proveden nábor mladých fotbalistů ve věku
4 – 7 let, a tak byla odstartována nová éra braškovského fotbalu. Děti začaly s pravidelnými tréninky
pod odborným vedením Mgr. O. Nováka a pana Z. Malce. V současné době má přípravka 23 členů a od
letošního podzimu hraje pravidelnou soutěž mladších přípravek. Naši mladí fotbalisté již odehráli 14
utkání, ve kterých prokázali, že se mohou měřit se svými vrstevníky z okresu. Aby mohlo toto družstvo
slušně fungovat i nadále je zapotřebí nejen obětavosti trenérů a rodičů, ale i ﬁ nanční podpory na výdaje
spojené s jeho činností – startovné, pronájem tělocvičny, dresy, míče nebo náklady na dopravu dětí
k jednotlivým zápasům. Děti udělaly během relativně krátké doby obrovské pokroky, čímž nám ukazují,
že práce s nimi má smysl a měla by se co nejvíce podporovat.
Za oddíl kopané
Mgr. O. Novák, V. Vlček

Knihovna
Co nového v knihovně?
(výběr z nových knih)
BELETRIE:
Abdi, N.: Slzy v písku
Binci, M.: Každý žák má duši
Byrne, J.: Plameny pomsty
Edvardson, J.: Až na věky věků
Evans, N.: Zaříkávač koní
Javořická, v.: spasení domu Pýchova
Koubková, Z.: Rytíř zelené růže
McBain, Ed: Smrt na ranči Powderhorn
McBain, Ed: Zlatá bárna
Monrad, J.: Selma, osmánská princezna
Nadelson, I.: Vlčí máky
Pittnerová, V.: Vesnické povídky
Roe, F.: Doktorka
Sanders, J.: McNellyho výzva
Smallová, B.: Divoká láska
Smith, A.: Vražda za úsvitu
Vandenberg, A.: Caesar a Kleopatra
NAUČNÁ LITERATURA:
Bauer, J.: Tajnosti královských trůnů
Brown, R.: Automobily snů
Encyklopedie ručních prací
Holečková, M.: Magickým krajem Vysočiny
Chaloupka, V.: Dieta pro návrat do života
Köhler, J.: Dorty
Kraus, J.: Tak to vidím já
Pavlačková, K.: Zahradní architektura pro každého
Skvělá pizza
Šimek, M.: Návštěvní den u Jiřího Grossmanna
Vaříme s Bleskem
Warner, P.: 333 nápadů pro život s batoletem
888 hradů, zámků a tvrzí České republiky
KNIHY PRO DĚTI:
Grym, P.: Čáry máry fuč!
Kubátová, M: Pohádky šaška Povídálka
Lindgrenová, A.: Karkulín je nejlepší
Miler, Z.: O modrém kocourkovi
Mlinský, Z.: Dům ve sluneční ulici
Němcová B.: Z pokladnice našich pohádek
Pohádková zahrada
Šmeralová, Z.: Bubu už se nebojí
Tetourová, M.: Co umí Káťa, svede i Máťa

Tetourová, M: Těžký život uličníka
Veselé pohádky se zvířátky
Wolf, T.: Pohádky na dobrou noc
NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI:
Augusta, P.: Naše vlast
Basman, M.: Šachy
Dary, T.: Děsný deník
Fyzika a chemie pro každého
Kapesní atlas mapy světa
Krzyzaneková, J.: Dětská etiketa vesele a hravě
Mühlstein, L.: Od ledňáčka k orlům
Rubikovy hlavolamy
Svět poznání v kostce
Šenfeldová, H.: Pletení ze slámy
Tyto knihy a řadu dalších si můžete vypůjčit v naší
knihovně. Výpůjční doba: středa 15,30–18,30 hodin.
Všem našim čtenářům přeji hezké vánoce a zdravý
a otimisticky prožitý rok 2006
Věra Přibylová
knihovnice

Knihovna představuje
Zuzana KOUBKOVÁ:
RYTÍŘ ZELENÉ RŮŽE
V srpnu 1278 v bitvě na Moravském poli zahyne
Přemysl Otakar II. Královna-vdova se uchýlí
do Hradce a zoufá si. Na hradě se objeví Záviš
z Falkenštejna. Příběh vášnivé lásky Kunhuty a
Záviše se odehrává v dramatických kulisách bojů
o moc mezi rody.
Nikolas Evans:
ZAŘÍKÁVAČ KONÍ
Mladičká Grace si vyjede na svém koni Tulákovi.
Srazí ji náklaďák a život rodiny se obrátí vzhůru
nohama. Grace je těžce postižená, Tulák zraněny
a traumatizovaný. Graceina matka odmítá dát zběsilého koně usmrtit; cítí, že by tím něco zemřelo i
v její dceři. Vydává se s Grace a Tulákem přes půl
Ameriky do Montany, kde žije rančer Tom Booker,
„zaříkávač koní“ – patrně jediný člověk, který může
koně uzdravit. V nádherné krajině se odehraje drama, jehož hrdinové hledají lásku a naději…

Okénko pro ženy
Nepečené cukroví

M L A D Š Í P Ř Í P R AV K A – o k r e s n í p ř e b o r
1. SPARTA KLADNO B
2. KABLO KROČEHLAVY A
3. HŘEBEČ
4. SPARTA KLADNO A
5. KAMENNÉ ŽEHROVICE
6. SK SLANÝ
7. BRATRONICKO
8. BRANDÝŠEK
9. KABLO KROČEHLAVY B
10. TUCHLOVICE
11. NOVO KLADNO
12. SK KLADNO
13. BRAŠKOV

Zpráva o činnosti fotbalového oddílu Sokol Braškov – podzim 2005.

Kokosové kuličky
100 g strouhaného kokosu,
80 g másla,
200 g moučkového cukru,
60 g kakaa,
2 bíllky,
kokos na obalení
1. Z kokosu, másla, cukru, kakaa a bílků zpracujeme těsto a necháme je ztuhnout v chladničce.
2. Ze ztuhlé hmoty tvarujeme malé úhledné
kuličky, které ihned obalujeme ve strouhaném
kokosu. Hotové kuličky neklademe příliš těsně vedle
sebe, aby se nezdeformovaly a neslepily, můžeme je
uložit jednotlivě do papírových košíčků. Kokosové
kuličky uchováváme na chladném místě.
Ořechové rohlíčky
2 bílky,
160 g moučkového cukru,
300 g mletých ořechů,
moučkový cukr na obalení.
1. Bílk y s cukrem utřeme do husté pěny
a vmícháme ořechy.
2. Kousky těsta obalené v silné vrstvě cukru
vtlačujeme do formiček a hned vzápětí vyklepneme. Vhodné jsou formičky se zaoblenými
tvary, například rohlíčky, ořechy apod. Cukroví
uchováváme na chladném místě.

Rumové kuličky
80 g cukru,
4 lžíce vody,
200 g piškotů,
60 g meruňkové zavařeniny,
2 lžíce rumu,
50 g strouhaných ořechů,
kakao a krystalový cukr na obalení.
1. Cukr s vodou svaříme na slabou nit (4 minuty).
Svařeným cukrem přelijeme rozdrobené piškoty,
přidáme zavařeninu, rum a ořechy a promícháme.
Těsto má být hodně husté, podle potřeby přidáme
piškoty.
2. Z těsta utvoříme kuličky, polovinu z nich
obalíme v kakau, druhou polovinu v krystalovém
cukru.

