
BRAŠKOVSKÉ
NOVINY 

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

březen 2006  Ročník: 16 Číslo: 1

Všichni občané jsou srdečně zváni na 

21. veřejné zasedání 
zastupitelstva obce Braškov,

které se koná 

v úterý 25. dubna 2006 v 18,00 hod.
v restauraci na Valdeku

s tímto programem:

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti rady obce 

3. Výsledek hospodaření obce v r. 2005 a audit

4. Zpráva o hospodaření obce k 31.3.2006

5. Výstavba v roce 2006

6. Různé – směny pozemků, 

  – rozpočet Svazku měst a obcí VKM 

  – delegace zástupce obce na valné hromady VKM a.s. 

7. Diskuse

8. Usnesení a závěr

Pozvánka

V uvedeném období se rada obce scházela pravi-
delně a konalo se celkem 7 schůzí. Po 75. schůzi rady 
dne 6.2.2006 se konalo 20. veřejné zasedání zastupi-
telstva k řešení naléhavých aktuálních problémů.

73. schůze rady – 9.1.2006 měla na programu 
především hodnocení 19. veřejného zasedání zastu-
pitelstva a přípravu výstavby v obci v r. 2006.

Při hodnocení 19. zasedání rada konstatovala 
takřka 100% účast zastupitelů, ale nízkou účast 
občanů. Rozsáhlá diskuse byla vedena zejména 
k návrhu nové vyhlášky o poplatcích za likvidaci 
a svoz odpadu. Zastupitelstvo nakonec po diskusi 
vyhlášku č. 4/2005 schválilo.

Podrobně se rada zabývala přípravou výstavby 
v obci v r. 2006. Podle rozpočtu by měly být reali-
zovány v tomto roce následující akce:

Kanalizace k p. Jelínkovi a p. Zejfartovi
Rekonstrukce komunikací Úzká a k areálu GTH
Defi nitivní oprava státní silnice Toskánka (po 

kanalizaci)
Opravy v mateřské škole
Výměna oken v objektu obecního úřadu
Zpracování projektů rekonstrukcí zbývajících komu-

nikací (Zahradní a Pod Horkou, Polní, V Úvoze)
Rekonstrukce a rozšíření požární zbrojnice je 

závislá na získání mimoř. státní dotace
Rekonstrukce ul. Dukelské a Sportovců závisí na 

tom, zda Středočeský kraj na ni uvolní prostředky.

Kromě těchto bodů se rada zabývala řadou 
dalších záležitostí. Rozhodla o zadání oprav MŠ 
a vybrala zhotovitele výměny oken na obecním 
úřadě, projednala návrh smluv na zřízení věcného 
břemene drenáží. Po projednání návrhů smlouvy 
o spolupráci s Městskou policií Kladno a dohody 
o stanovení spádového obvodu školy pak rada 
rozhodla svolat k těmto záležitostem 20. veřejné 
zasedání zastupitelstva na 6.2.2006.

Podrobně také rada projednávala informaci staveb-
ní komise k zajištění dokumentace a stavebního povo-
lení akcí „Rekonstrukce a rozšíření požární zbrojnice“ 
a „Rekonstrukce ul. Dukelské a Sportovců“

 
74. schůze rady – 23.1.2006 se zabývala přede-

vším přípravou 20. veřejného zasedání, průběhem 
inventarizace a za účasti zástupců hasičů jejich 
činností a výsledky.

Rada stanovila termín a program 20. veřejného 
zasedání zastupitelstva a odsouhlasila jednotlivé 
podklady a návrh usnesení.

Po přednesené informaci vzala rada na vědo-
mí, že inventury probíhají podle harmonogramu 
a budou dokončeny ve stanoveném termínu.

Zástupce Sdružení dobrovolných hasičů Braš-
kov  p. Votava pak radu seznámil s průběhem jejich 
výroční schůze a poté byly podrobně projednány 
problémy přípravy rekonstrukce požární zbroj-
nice, zejména uskladnění materiálu a techniky 
v průběhu výstavby.

Byla také definitivně odsouhlasena dohoda 
o využití pozemku č. 61/50 na Toskánce pro tré-
ninkovou plochu pro požární sport.

Rada se rovněž opakovaně zabývala stavem 
přípravy a zajištění jednotlivých výstavbových akcí 
a odsouhlasila smlouvy na obě kanalizace (pp. 
Jelínek a Zejfart) s fi rmou Esta  s dokončením 
do 31.5.2006.

Po projednání rada odmítla souhlas s realizací 
přípojek elektro a telefonu na Toskánce pro připojení 
prvních 5-ti parcel v Pl. Újezdě a v závěru schůze 
odsouhlasila změny platů zaměstnanců OÚ a ředitel-
ky MŠ v souladu se změnou tarifů od 1.1.2006.

75. schůze rady – 6.2.2006  tato krátká schůze 
rady, po níž se konalo 20. zasedání zastupitelstva 
se samozřejmě zabývala především kontrolou jeho 
přípravy. Dále projednala kontrolu průběžných 
úkolů a vzala na vědomí, že dotační prostředky 

na rekonstrukci požární zbrojnice ve výši 4.9 mil. 
Kč byly schváleny. V této souvislosti byl podrobně 
projednán stav přípravy této akce. Rada byla také 
informována, že byly doplněny některé chybějící 
podklady a odeslány na ministerstvo vnitra.

Podrobně rada projednala postup a stav přípravy 
rekonstrukce ulic Dukelská a Sportovců, vzala na 
vědomí, že byly doplněny podklady pro žádost o posu-
nutí termínu závěrečného vyhodnocení dokončené 
dotované stavby rekonstrukce kanalizace o 1 rok.

20. veřejné zasedání zastupitelstva – 6.2.2006
Toto zasedání bylo svoláno především proto, 

aby projednalo návrhy smlouvy s městem Kladnem 
o spolupráci  Městské policie Kladna při kontrol-
ním měření rychlosti na území obce a Dohodu 
s městem Unhošť o stanovení školského obvodu.

Ke smlouvě s městem Kladno nebyly podstatné 
připomínky a zastupitelstvo ji schválilo. Podle této 
smlouvy bude Městská policie Kladno provádět měře-
ní rychlosti v dohodnutých intervalech na stanovených 
úsecích státních komunikací za poplatek 500,– Kč za 
měsíc, přičemž výnos z pokut je příjmem města.

Nutnost uzavření Dohody o stanovení školského 
obvodu spádové školy a o úhradě neinvestičních 
nákladů za žáky škol vyvolal zejména novinový 
článek starostky města Unhošť a stanovisko 
některých učitelů. Uzavření takové dohody také 
ukládá školský zákon. V diskusi byly vysvětleny 
dotazy k výši školného (Unhošť požaduje vyšší 
částky než Kladno) a po drobné úpravě textu byla 
tato dohoda rovněž schválena.

Na vědomí vzalo zastupitelstvo informaci 
p. Novotného o průběhu inventarizace.

Zastupitelstvo také odsouhlasilo formální změnu 
rozpočtu pro r. 2006 v důsledku upřesnění výše 
dotace na výkon státní správy a vyslovilo souhlas 
s přijetím mimořádné státní dotace na rekonstrukci 
a rozšíření požární zbrojnice ve výši 4,9 mil. Kč.

Po vystoupení předsedy Mikroregionu Bratronic-
ko p. Štěrby  pak proběhla diskuse o setrvání obce 
v tomto sdružení. 11 hlasy z přítomných 13 zastupitelé 
odsouhlasili pokračování členství v mikroregionu.

76. schůze rady – 20.2.2006 se zabývala především 
hodnocením 20. veřejného zasedání, stavem přípravy 
výstavbových akcí v r. 2006 a orientační přípravou 21. 
veřejného zasedání. Konstatovala, že i zastupitelstvo 
města Unhoště schválilo Dohodu o spádovém obvodu 
školy, projednávala podrobně podmínky a možnosti 
event. dotací v rámci Mikroregionu Bratronicko a otáz-
ku zeleně v ul. Sportovců odložila do příští rady.

Rada potvrdila program jednotlivých akcí výstav-
by v roce 2006 odsouhlasený 73. schůzí rady s tím, 
že jsou defi nitivně zajištěny dotační prostředky 
pro rekonstrukci a rozšíření požární zbrojnice, ale 
zatím není rozhodnuto o fi nancování a realizaci 
rekonstrukce komunikace Dukelské a Sportovců, 
jejímž investorem bude Středočeský kraj, přičemž 
chodníky a ostatní části této investice by hradila 
obec nákladem asi 4,5 mil. Kč z úvěru.

Podle plánu byla projednána orientační příprava 
21. veřejného zasedání zastupitelstva obce, které 
bude svoláno v dubnu.

Kromě toho rada podrobně projednávala 
dosud nedořešené záležitosti některých pozemků 
ve vlastnictví pí. Hřebíkové, stav v připojování 
jednotlivých budov v obci na veřejnou kanalizaci 
a v úhradě poplatků za svoz domovního odpa-
du. Na vědomí vzala rada informaci o průběhu 
a výsledku zápisu dětí do mateřské školy s tím, že 
její kapacita je naplněna.

77. schůze rady – 6.3.2006 se podle plánu práce 
zabývala především kontrolou úkolů předešlé schů-
ze, za účasti předsedkyně komise životního prostředí 

Zprávy z obecního úřadu

ZPRÁVA 
O ČINNOSTI RADY OBCE

v období mezi 19. a 21. veřejným 
zasedáním zastupitelstva obce

pokračování na str. 2

Velikonoční přání



Zprávy z obecního úřadu

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy o plnění usnesení 18. zasedání a o činnosti rady obce a výsle-
dek hospodaření obce k 30.11.2005 a schválilo 3. změnu rozpočtu obce pro r. 2005, rozpočet obce pro 
r. 2006, název ulice v nové lokalitě na Valdeku a vyhlášku č. 4/2005 o stanovení místního poplatku za 
svoz komunálního odpadu a výši poplatků odsouhlasilo. 

Zastupitelstvo uložilo zajistit inventarizaci tak, aby závěrečný protokol byl zpracován do 31.1.2006. 
Tento úkol byl splněn.

Jiné úkoly usnesení neuložilo.
František Haas

KONTROLA 
plnění usnesení 19. veřejného 
zasedání zastupitelstva obce, 

konaného dne 19. prosince 2005

Zastupitelstvo obce po projednání:

a) bere na vědomí:
 1) Zprávu o kontrole plnění usnesení 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Braškov, konaného 

dne 20. 9. 2005 
 2) Zprávu o činnosti rady obce v období mezi 18. a 19. zasedáním zastupitelstva
 3) Výsledek hospodaření obce k 30. 11. 2005

b) schvaluje:
 1) 3. změnu rozpočtu obce pro r. 2005 s příjmy a výdaji ve výši 16. 196,1 tis. Kč
     Rozpočet je vyrovnaný.
 2) Rozpočet obce pro r. 2006 jako vyrovnaný, s příjmy i výdaji ve výši 8. 900 tis. Kč.
     Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.
 3) Název ulice v nové lokalitě na Valdeku ( pozemky č. 243/63-243/65,243/41 a 243/68): „Akátová“
 4) Vyhlášku č. 4/2005 o stanovení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
      přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

c) souhlasí:
  s výší poplatků za svoz odpadů pro rok 2006 podle přílohy OZV č. 4/2005

d) ukládá:
 1) jednotlivým inventarizačním komisím zajistit inventarizaci tak, aby hlavní inventarizační komise 
  mohla zpracovat závěrečný protokol do 31. 1. 2006.

Usnesení
19. veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Braškov, konaného dne 19. prosince 
2005 v restauraci na Braškově

a veřejného pořádku činností této komise a přípravou 
využití a organizace víceúčelového hřiště.

Rada po projednání uložila zpracovat smlouvy 
o směně pozemku pro čerpací stanici na Toskánce 
a smlouvy o bezúplatném pronájmu poz. č. 61/50 
na Toskánce pro cvičnou plochu pro požární sport 
a smlouvy o koupi pozemků, na nichž byla zřízena 
v r. 1989-90 místní komunikace V Podlískách. 
Odsouhlasila také návrh na směnu pozemků 
u domu č.p. 8, kterou budou potvrzeny úpravy, 
provedené v 70. letech min. století.

Na vědomí vzala rada informaci, že po získání 
souhlasu Správy a údržby silnic bude zahájena 
v závěru března kanalizace u domu p. Jelínka 
a spolu s kanalizací k domu p. Zejfarta budou obě 
akce dokončeny do 31.5.2006.

Opakovaně se rada zabývala přípravou rekon-
strukce požární zbrojnice. Dokumentace je 
zpracována, stavební komisi bylo uloženo zajistit 
výběrové řízení a stavební povolení tak, aby byly 
splněny termíny, uvedené v žádosti o dotaci.

Podle předběžné informace Správy a údržby silnic, 
je údajně rekonstrukce ul. Dukelská a Sportovců zařa-
zena do rozpočtu kraje. Obec zajistila projekt a stavební 
povolení, které má být vydáno do konce března.

V rámci přípravy schůzky Mikroregionu Brat-
ronicko rada odsouhlasila aktualizovaný seznam 
akcí, které by obec chtěla uplatnit v rámci některé-
ho z dotačních programů a připomínky k rozpočtu 
mikroregionu pro r. 2006.

Za účasti ing. Machovské se pak rada zabývala 
stavem veřejného pořádku a životního prostředí 
a činností komise. Podrobně byla projednávána pro-
blematická záležitost zeleně v ul. Sportovců, zejmé-
na v souvislosti s přípravou její rekonstrukce.

Rada pak byla seznámena s krátkou zprávou 
a návrhem na dokončení některých drobností na 
víceúčelovém a dětském hřišti a s návrhem orga-
nizace a využití areálu a p. Novotným předložené 
návrhy odsouhlasila.

Na vědomí vzala rada zprávu o přezkoumání 
výsledku hospodaření obce v r. 2005 z 3.3.2006, 
která konstatovala, že nebyly zjištěny žádné závady 
či nedostatky a doporučila předložit tuto zprávu 
k projednání a schválení 21. veřejnému zasedání, 
jehož program a termín schválila v závěru schůze.

78. schůze rady – 20.3.2006 se zabývala především 
kontrolou úkolů z předešlé schůze rady, přípravou 21. 
veřejného zasedání a situací v oddíle kopané.

Byl odsouhlasen text smluv o směnách pozemků 
na Toskánce (pí. Hřebíková) a v Braškově (p. Zeman) 
a tento záměr byl zveřejněn na úřední desce. Návrh 
smluv bude předložen zastupitelstvu ke schválení stej-
ně jako smlouva o bezplatném pronájmu pozemků na 
Toskánce pro zřízení cvičné dráhy pro požární sport.

Rada byla informována, že k výměně oken v budově 
obecního úřadu dojde v dubnu a vzala na vědomí aktuál-
ní informace o průběhu příprav rekonstrukce a rozšíření 
požární zbrojnice a silnice Dukelská a Sportovců.

Rada také odsouhlasila sestavení akcí , které by 
bylo vhodné realizovat při možnosti použití pro-
středků z EU v létech 2007-2013 jako aktualizaci 
„Programu obnovy venkova“.

Podrobně byla rada informována zástupci 
fotbalového oddílu o situaci, úpravách na hřišti 
a dosavadních zkušenostech s dětskými družstvy. 
Shodla se v nutnosti  podpořit snahy k získání 
dalších vedoucích k mládežnickým družstvům 
a řešení vhodných úprav plochy spodního tré-
ninkového hřiště. Rada rovněž odsouhlasila, aby 
mládežnická družstva v případě nepříznivého 
počasí využila bezplatně plochu víceúčelového 
hřiště na Braškově.

Rada pak vzala na vědomí, že probíhá akce, 
jejímž cílem je ověřit připojení domů na kanalizaci, 
po jejímž dokončení a zpracování přehledů budou 
přijata další opatření.

Poté bylo rozhodnuto o přistavení kontejnerů na 
velkoobjemový odpad ještě do velikonočních svátků.

Za účasti zastupitelů pak rada projednala pří-
pravu 21. veřejného zasedání zastupitelstva, které 
se bude konat 25.4.2006 v restauraci na Valdeku. 

Byl odsouhlasen program zastupitelstva 
a dohodnuto, jaké materiály budou předány zastu-
pitelům a zveřejněny v Braškovských novinách, 
které by měly vyjít v týdnu před zasedáním.

Projednáno bylo i organizační zajištění zastupi-
telstva a návrh na složení návrhové komise.

 
79. schůze rady  se konala po uzávěrce tohoto 

čísla Braškovských novin a zpráva o nich bude 
přednesena na 21. veřejném zasedání 25.4.2006.

František Haas

pokračování ze str. 1

Po uzávěrce Braškovských novin proběhly ještě 
dvě schůze rady obce:

 71. schůze – 28.11.2005 měla na programu 
zejména přípravu tohoto 19. veřejného zasedá-
ní zastupitelstva, přípravu prosincového čísla 
Braškovských novin a defi nitivní návrhy 3. změny 
rozpočtu obce pro r. 2005 a rozpočtu na r. 2006.

 V rámci přípravy zasedání zastupitelstva byl 
defi nitivně potvrzen jeho program a organizační 
zajištění a případná stanoviska k jeho jednotlivým 
bodům. Odsouhlasen byl také návrh usnesení zastu-
pitelstva. Rada uložila zástupci starosty dopracovat 
návrh vyhlášky o poplatcích za likvidaci a svoz 
odpadu a odsouhlasila kalkulaci a výši poplatků.

 Rada konstatovala, že příspěvky do B. novin 
došly v termínu uzávěrky a přijala opatření, zajišťu-
jící, že noviny budou vydány v 50. týdnu, tedy před 
tímto 19. veřejným zasedáním.

 Po předchozím projednání ve fi nančním výbo-
ru odsouhlasila rada připravené návrhy 3. změny 
rozpočtu obce pro r. 2005 a rozpočtu na r. 2006 
a rozhodla je předložit zastupitelstvu ke schválení.

 Na vědomí vzala rada výsledky hospodaření 
obce k 30.11.2005 s tím, že odpovídají návrhu 3. 
změny rozpočtu.

 Opakovaně se rada zabývala stavebními úpravami 
v mateřské školce, přípravou kanalizačních přípojek 
k Zejfartovi a Jelínkovi i stavem přípravy inventur.

 Na vědomí vzala rada informaci o výsledku další 
schůzky k řešení situace v areálu GTH (býv. státního 
statku) se závěrem, že se GTH pokusí získat do vlast-
nictví zbývající objekty. Jednání bude ve spolupráci 
s Finančním úřadem pokračovat v roce 2006.

 Rada také uzavřela záležitost připojení knihov-
ny na internet s tím, že byly odeslány žádosti 
o dotaci na krajský úřad a že bude využita nabídka 
ministerstva informatiky na instalaci přípojky  a 3 
roky provoz zdarma.

Před závěrem rada odsouhlasila žádost o dotaci 
na podporu sportu v r. 2006 a její odeslání na 

DOPLNĚK 
zprávy o činnosti rady obce pro 
19. veř. zasedání zastupitelstva

krajský úřad, vzala na vědomí, že byla zpracová-
na zpráva auditora o hospodaření mikroregionu 
Bratronicko a odsouhlasila úhradu zbývající částí 
příspěvku mikroregionu ve výši 53 tis. Kč.

72. schůze – 12.12.2005 – tato krátká schůze 
rady měla  za úkol především provést kontrolu 
přípravy 19. veřejného zasedání zastupitelstva, 
projednat plán činnosti na I. pololetí r. 2006 
a některé zbývající úkoly.

Po opakovaném projednání rada konstatova-
la, že 19. zasedání zastupitelstva je připraveno 
a navrhla jednotlivé materiály ke schválení. 
Rovněž potvrdila návrhy na ověřovatele zápisu 
a složení návrhové komise.

Pokud jde o plán práce rady a zastupitelstva na 
I. pololetí r. 2006, rada konstatovala, že stěžejní-
mi úkoly v tomto období bude zajištění realizace 
jednotlivých akcí výstavby v závislosti na rozsahu 
dotací a příprava parlamentních voleb.

Schůze rady se budou konat pravidelně ve 14den-
ních intervalech a budou do nich zváni zástupci spolků 
a organizací, ale i předsedové výborů a komisí.

Plán předpokládá svolání řádných veřejných 
zasedání zastupitelstva v závěru března 2006 
a v červnu 2006 v závislosti na termínu parlament-
ních voleb.  

Kromě toho rada konstatovala, že byly konečně 
zpracovány návrhy smluv o věc. břemenech na 
stavbu drenáží, že práce na kanalizační přípojce 
k p. Jelínkovi budou možná zahájeny ještě v závěru 
roku, či hned v úvodu r. 2006 v závislosti na počasí 
a že dokumentace rekonstrukce Dukelská a Spor-
tovců bude k dispozici po 15.12.2005.

V závěru vzala rada na vědomí informaci 
o výsledku jednání s ředitelem Městské policie Klad-
no o jejím využití v naší obci a odsouhlasila úhradu 
zbývající části poplatku za žáky ZŠ Unhošť.

František Haas

KONTROLA 
plnění usnesení 20. veřejného 
zasedání zastupitelstva obce, 
konaného dne 6. února 2006

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci předsedy Mikroregionu Bratronicko p. Štěrby a odsouhlasilo 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Kladnem o spolupráci s Městskou policií Kladno při kontrole 
měření rychlosti na území obce. Odsouhlasilo rovněž uzavření Dohody o stanovení školského obvodu 
spádové školy a úhradě neinvestičních nákladů za žáky škol s městem Unhošť. Zastupitelstvo také vyslo-
vilo souhlas s pokračováním členství v Mikroregionu Bratronicko a s přijetím dotace na rekonstrukci 
a rozšíření požární zbrojnice.

Zastupitelstvo též schválilo 1. změnu rozpočtu obce pro r. 2006 a vyjádřilo nesouhlas s prodejem 
pozemku č. 24/5.

Z usnesení nevyplynuly žádné další úkoly.
František Haas

Zastupitelstvo obce po projednání:

a) bere na vědomí
 Informaci předsedy Mikroregionu Bratronicko p. Štěrby

b) souhlasí:
 1) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem Kladnem o spolupráci Městské policie Kladna při 

kontrolním měření rychlosti na území obce
 2) s uzavřením Dohody o stanovení školského obvodu spádové školy a úhradě neinvestičních výdajů 

za žáky základních škol
 3) s pokračováním členství obce v Mikroregionu Bratronicko
 4) s přijetím dotace na rekonstrukci a rozšíření požární zbrojnice ve výši 4.900 tis. Kč

c) schvaluje:
 1. změnu rozpočtu obce pro r. 2006 s příjmy a výdaji ve výši 8.905.108,-- Kč

d) nesouhlasí:
 s prodejem pozemku p.č. 24/5 na základě žádosti manž. Friedrichových

Usnesení
20. veřejného zasedání zastupitelstva 
obce Braškov, konaného dne 6. února 

2006 na OÚ Braškov



FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 12. 2005
Zprávy z obecního úřadu

Kanalizace v obci
V minulém roce jsme dokončili odkanalizování obce vybudováním splaškové kanalizace na Toskánce.
Protože se nám podařilo na tuto akci získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR, musíme 

provést závěrečné vyhodnocení celé akce, v němž doložíme, jak jsme splnili jednotlivá kriteria smlouvy 
o dotaci.

Abychom získali potřebné informace, obrátil jsem se začátkem března t.r. na takřka polovinu majitelů 
nemovitostí se žádostí o ujasnění, jakým způsobem je zajištěno odkanalizování jejich nemovitostí. Připo-
mínám, že zákon o vodách jednoznačně stanoví povinnost vlastníků nemovitostí zajistit jejich připojení 
na veřejnou kanalizaci, pokud je v obci vybudována čistírna odpadních vod.

Jak jsme předpokládali, většina objektů je na vybudovanou kanalizaci připojena, ale tato skutečnost 
nebyla ohlášena jejímu provozovateli  – VKM Kladno.

Přesto zbývá několik nemovitostí, a zatím lze jejich počet odhadnout do třiceti, které z různých důvodu 
nejsou dosud na kanalizaci připojeny. Tyto případy budeme muset řešit individuálně. Dodatečně bude 
také třeba ověřit, zda u všech domovních přípojek byly také zlikvidovány žumpy, neboť není přípustné, 
aby do kanalizace byl odváděn jen přepad z nich.

Výsledek této akce prokázal, jak už jsem uvedl, že většina nemovitostí je již na kanalizaci připojena 
a lze proto předpokládat, že tomu bude odpovídat i množství a kvalita splašků, přitékajících na čistírnu, 
a že i toto podstatné kriterium SFŽP se podaří splnit a obci nebude hrozit vrácení části dotace či jiná 
sankce.

František Haas

V ý d a j e v Kč

Daň z příjmů práv.osob – obec (za r. 2004) 731 920.00

Silnice – opr. a udrž. (chodník před OÚ,projekty,dopravní značení) 493 218.99

Silnice – rekonstrukce ul. Spojovací 1 699 224.00

Rybníky (násada ryb) 3 858.40

Mateřská škola (průzkum vlhkosti a sanace) 35 224.00

Místní knihovna (odměna, nákup knih a časopisů) 46 232.00

Kronika (odměna, materiál) 6 000.00

Sbor pro občanské záležitosti 31 123.50

Dětské a víceúčelové hřiště Braškov (stavební práce, lavičky) 1 522 513.10

Správa obecního úřadu 1 375 805.53

v tom :

odměny obecního zastupitelstva 390 253.00

platy zaměstnanců OÚ 431 666.00

rozdíl v platech a odměnách za 12/2004a 12/2005 6 712.00

různé práce pro OÚ (odměny,  letáky, čekárny) 16 626.00

povinné pojistné na soc. zabezpečení 107 521.00

povinné pojistné na zdrav. pojištění 43 565.00

zákonné pojištění odpovědnosti 1 815.00

pojištění obecního majetku 15 952.00

všeobecný materiál 52 251.50

odborné publikace 15 754.20

voda 593.00

plyn 34 331.00

elektrická energie 8 591.70

služby pošt 3 753.00

služby telekomunikací 92 945.63

služby peněžních ústavů 14 878.50

poskytované zálohy vlastní pokladně k vyúčtování 0.00

služby nevýrobní povahy (školení) 17 045.00

nákup služeb (program KEO, psí útulek, urbanistická studie) 89 974.30

opravy a udržování 28 663.70

cestovné 514.00

platby daní a poplatků 2 400.00

Dotace od obce na provoz MŠ (k vyúčtování) 200 000.00

Příspěvek MR Bratronicko, Křiv.a VKM (r. 2004 a r. 2005) 171 659.00

Příspěvek nezisk. a pod. organiz. (ADRA) 20 000.00

ČOV (pojištění) 8 800.00

Kanalizace – údržba (zaměření drenáží – smlouvy) 124 494.00

Kanalizace – splašková, Toskánka 5 004 684.10

Kanalizace – Zejfart, Jelínek (projekt. dokumentace) 16 200.00

Rekonstrukce místních komunikací (projekty) 65 410.00

Oprava „Božích muk“ a pomníku 24 379.13

Veřejné osvětlení – el. energie 137 882.90

                               – opravy a údržba 40 896.40

                               – opravy místního rozhlasu 0.00

CZ  Ekologie (záloha na  známky na popelnice a pytle) 317 779.80

Likvidace velkoobjemového odpadu (bikrany) 116 407.70

Svoz a zneškodnění nebezpečného odpadu 40 386.50

Hřiště  Valdek - provoz a údržba 235 797.00

Údržba veřejné zeleně 55 505.50

Sdružení dobrovolných hasičů 51 332.50

Úroky z úvěru – ČS a.s. 151 621.10

Splátka jistiny ČS a.s. 900 000.00

Fin. vypořádání min.roku (odvod MŠ) 1 954.50

Dražba pozemku - komunikace ul. Pod Horkou a Zahradní 35 000.00

Neinvestiční příspěvek na žáky ZŠ (Unhošť, Kladno) 379 341.00

V ý d a j e   c e l k e m 14 044 650.65

P ř í j m y 

Daň z příjmů práv. osob – obec (za r. 2004) 731 920.00

Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1 271 212.00

Dań z příjmů FO ze samost. výdělečné činnosti 1 710 806.00

Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů 71 129.00

Daň z příjmů právnických osob 1 470 399.00

Daň z přidané hodnoty 2 299 802.00

Správní poplatky (i výherní hrací automaty) 75 770.00

Ostatní daně (místní poplatky) 14 550.00

Daň z nemovitosti 291 800.00

Příspěvek rodičů na neinvestiční náklady MŠ (leden) 4 050.00

Záloha na vodné a stočné – byt MŠ 5 020.00

Nájemné za byt v MŠ 10 936.00

Nájemné – ČOV 200.00

SFŽP dotace na kanalizaci 2 360 490.00

EKOKOM – příspěvek na tříděný odpad 22 059.20

Nájemné za ordinaci (MUDr. Ječmen) 5 000.00

Nájemné rybník Valdek (Ing.Heuer, ARYBAZ) 465.00

Výtěžnost výherních hracích automatů 47 616.00

Známky na popelnice 335 970.50

Pytle na tříděný odpad 7 485.00

Poplatky na likvidaci velkoob.a nebezp. odpadu 87 900.00

Letecké snímky obce a pohlednice, kalendáře 107.00

Sponzorský dar pro hasiče (fi rma Veseta) 30 000.00

Prodej pozemků (p. Ulm, p. Friedrich) 44 500.00

Prodej podílových listů Sporoinvest 3 068 799.30

Úroky z termínovaných vkladů a běžného účtu 38 589.61

Fin. vypořádání min.roku (vratka MŠ) 1 954.50

Neinvestiční dotace od kraje 320 333.00

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 37 500.00

Výsledek hospodaření k 31.12.2004 2 302 584.36

P ř í j m y   c e l k e m 16 668 947.47

R o z d í l  příjmů a výdajů 2 624 296.82

v tom :

termínované vklady a vkladové certifi káty celkem 600 000.00

zůstatek na běžném účtě 2 024 296.82

K veřejnoprávní smlouvě
(Městská policie)

Pro informaci všech občanů zveřejňujeme v tomto vydání Braškovských novin Veřejnoprávní smlouvu, 
kterou jsme uzavřeli s Městem Kladnem. Podle této smlouvy bude Městská policie Kladna namátkově na 
různých úsecích obce, nejméně 1x za 14 dní provádět kontrolní měření rychlosti počínaje 15. dubnem 2006.

Důvodem pro toto opatření je snaha obce o zvýšení bezpečnosti občanů, a to zejména na Valdeku a na 
Braškově kolem mateřské školy.

Věříme, že i řidiči přijmou toto opatření s pochopením.

František Haas



Zprávy z obecního úřadu

Informace o výstavbě v obci
Po tradičně bohaté plesové sezoně a ladovské zimě 

je tady konečně jaro.
Nezbývá, nežli každoroční jarní informaci 

o výstavbě zahájit obvyklým steskem. 
Po jarním tání se nejvýrazněji projevuje neutěšený 

stav některých obecních komunikací. Jsou místa, kde 
se ani o komunikaci mluvit nedá. Nejhůře se s tímto 
stavem pochopitelně vyrovnávají občané v místech, 
kde v minulých létech byla slušná živičná vozovka 
a po provedení inženýrských sítí se na dlouhou dobu 
změnila v tankodrom. Přestože se podaří každý rok 
provést defi nitivní opravu části komunikací, nez-
bývá než zbývající kritické úseky v jarních měsících 
provizorně dorovnávat kamenivem. Vzhledem 
k tomu, že na opravy místních komunikací nejsou 
poskytovány prakticky žádné dotace, jsou rychlost 
a rozsah oprav značně omezeny. Vedle množství 
finančních prostředků je další podmínkou pro 
opravy, aby byly v místě provedeny všechny přípojky 
všech domů na inženýrské sítě a nedocházelo 
k dodatečnému narušování živičného krytu vozovky, 
který potom ztrácí svoji životnost.

V těchto dnech jsme v souvislosti s kontrolami 
odběrů na ČOV rozeslali dotazníky o připojení jed-
notlivých nemovitostí na kanalizaci. Tato akce má vést 
především k urychlenému připojení všech nemovito-
stí,  jak ukládá zákon obcím, v nichž je ČOV v provozu. 
Dalším cílem je aktualizace počtu připojených domů 

a přehled o přípojkách v jednotlivých ulicích jako 
jeden z podkladů pro opravy komunikací.

Pro letošní rok odsouhlasila rada obce a zastupi-
telstvo opravy některých ulic na Braškově (např.
ul.Úzká, prostranství u bývalého pomníku obětem 
válek). Dále budou počátkem dubna zahájeny práce 
na kanalizačních přípojkách k domu pana Jelínka 
a pana Zejfarta.

Hlavní investiční akcí obce v letošním roce bude 
výstavba nové hasičské zbrojnice na Braškově. Akce 
bude hrazena z dotace ministerstva vnitra. Zahájení 
předpokládáme v červnu, po vyhodnocení veřejné 
soutěže, ukončení do konce roku. Nová zbrojnice 
bude na stejném  místě jako stávající, ale bude 
rozšířena a prodloužena západním směrem.

Po dlouhé době by u nás mělo dojít i k realizaci inves-
tice krajského úřadu, která by se dotkla všech občanů. 
V současné době se rozhoduje o tom, bude-li do plánu 
na úrovni kraje pro letošní rok zahrnuta rekonstrukce 
komunikace od obecního úřadu k restauraci Pod 
Hvězdičkami (ul. Sportovců a Dukelská). 

Bližší informace o jednotlivých stavbách 
přineseme v příštím vydání novin, stejně jako 
upřesnění rozsahu oprav a úprav obecního majetku 
(MŠ, čekárny, rybníky, hřiště, zeleň, úklid obecních 
pozemků, atd.). 

Ing. Miroslav Doksanský

Hasičská zbrojnice před rekonstrukcí



Činnost místních rybářů v r. 2005

A léta běží…
 Společenská rubrika

Rozloučili jsme se těmito našimi občany:
Josef  LEDVINKA 27.1.2006 (80 let)
Zdeněk JUNGMANN 15.3.2006 (73 let)
Josef TŮMA 30.3.2006 (81 let) Čest jejich památce

Rodina Jungmannova vyjadřuje touto cestou poděkování všem občanům za  jejich projevy soustrasti.

Informace k provozování víceúčelového 
sportovního hřiště na Braškově
Provozní doba: duben, květen, září, říjen 9,00 hod – 19,00 hod
                červen, červenec, srpen 9,00 hod – 20,00 hod

 Termín zahájení bude stanoven v závislosti na počasí a oznámen prostřednictvím místního rozhlasu, 
případně letáčky. Změna provozní doby je v pravomoci provozovatele – Obce Braškov.

– Hřiště lze užívat pouze pro druhy sportu, pro které je určeno (odbíjená, nohejbal, tenis, malá kopaná). 
Rozšíření možností je také na provozovateli.

– Vstup na hřiště je povolen pouze v obuvi určené pro umělé povrchy. Nelze tedy používat obuv vyba-
venou 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 pokud je ve vnitřní struktuře povrchu ledová tříšť.

– Provoz hřiště bude řízen pověřenými správci pp. Václavem Beranem a Jaromírem Kopřivou. V jejich 
pravomoci bude stanovení provozního programu. Měsíční rozpis doplňovaný správci bude k dispozici ve 
skříňce umístěné na zdi nad budovou OÚ. Sem bude také možno vkládat požadavky zájemců o plochu. 

– Užívání hřiště bude na základě doporučení zastupitelstva obce zpoplatněno. Poplatek bude hrazen pí. Vota-
vové – účetní OÚ, nebo přímo správcům. Doporučená výše byla stanovena za 1 hodinu provozní doby takto: 
 dospělí: 50 Kč,

děti do 15 let: 25 Kč
Žákovská družstva organizovaných sportů v naší obci za účasti trenérů budou mít vstup zdarma.

 Pro evidenci budou zavedeny pokladní kupóny, které budou zájemcům předávány proti úhradě. Na 
nich bude správci proveden záznam o jejich využití. Předpokládáme, že prodej kupónů bude probíhat 
souhrnně na delší období – 2 až 3 měsíce, což je podmínka zjednodušení tohoto systému (snížení počtu 
plateb), což také odpovídá zkušenostem z provozování podobných zařízení v okolních obcích. Podle 
praktických zkušeností lze provést i některé další změny. Pokud k nim dojde, budou zájemci včas infor-
mováni.

 Účelem zpoplatnění není snaha o úhradu vložených investic, ale především to, aby si uživatelé tohoto 
zařízení vážili, snažili se o jeho udržování v dobré kvalitě a v druhé řadě je to i snaha o úhradu nákladů 
vynaložených na provoz a údržbu.

– Současně Vás všechny žádáme o pochopení a toleranci zvláště při spuštění tohoto systému a věříme, že 
podobně jako již při zkušebním provozu v loňském roce budete jako uživatelé tohoto zařízení spokojeni.

 OÚ Braškov,  březen 2006

V uplynulém roce 2005 byla činnost rybářů naplněna udržováním pořádku a zeleně na břehu braškov-
ského rybníka a jeho okolí. Dále opravou laviček, úpravou chaty, sledováním kvality vody, bylo prováděno 
také provápnění a přikrmování. V zimním období jsme prosekali a obnovovaly v ledu díry k zajištění 
prokysličení vody. Tato práce je náročná časově i fyzicky. Během roku nebyl žádný úhyn ryb.

O mimořádný rybolov konaný dne 10. září 2005 byl velký zájem, ale patron Svatý Petr lovícím nepřál. 
Bylo uloveno několik karasů a kapr. Během roku nebyl u mládeže velký zájem o lov ryb, obecní úřad 
vydal jen 10 povolenek, doufáme, že v příštím roce bude větší.

Úhynem ryb v letním období r. 2004 byl stav ryb zmenšený, proto došlo v roce 2005 k „zarybnění“, 
které hradila obec ze svého rozpočtu.

Práce po celý rok se opakují, podle ročního období, vykonávat ji dobře, bude snahou všech místních 
rybářů i v tomto roce.

Petru zdar
za rybáře A. Přibyl

Mateřská školka
Ráda bych se s vámi podělila o dojmy z činnosti mateřské školky v Braškově.
Začnu možná trochu ze široka. Když jsme se s manželem před necelými osmi lety přistěhovali, bylo nám 

celkem jedno, jestli tam, kde budeme žít, je nebo není školka. Byla pro nás důležitější jiná hlediska. Pak 
se nám narodila dcera a následně syn a nerudovský problém „kam s nimi?“, do školky, byl rázem více než 
aktuální. Musím sebekriticky přiznat, že jsem si jako „holka z města“ nedělala o vesnické školce žádné velké 
iluze. Co mi může asi tak nabídnout? Navíc, jak říká moje maminka, „tvoje nároky na školku jsou přehna-
né.“ Ano, možná má pravdu. Ale já si myslím, že školka v dnešní době by neměla být pouze místem, kde se 
hlídají děti. Co bych si představovala od školky? V první řadě, že se  tam moje dítě bude cítit dobře, budou 
mít dobrou a kvalitní stravu nejen do bříška, ale i na duši.Tedy, že by se děti měly učit básničky, písničky, 
vyrábět nějaké drobnosti pro radost, začít s cizími jazyky, mít dostatek pohybu atd. Je to přehnané? Možná. 
Měla jsem řadu informací o různých školkách v okolí a znáte to, co člověk, to jiný názor. Tak jsem nakonec 
udělala to nejrozumnější. Vyzkoušet, jak nám to (myšleno mně a mojí dceři) na Braškově půjde. 

Dnes po roce a půl musím říct, že naše rozhodnutí bylo správné. Školka na Braškově se opravdu snaží 
být rodičům dobrou službou, pokud se týká kvality péče o děti. Ve školce je příjemná rodinná atmosféra 
včetně dobré kuchyně „jako od maminky.“ Počet dětí se pohybuje okolo dvaceti, takže se mohou paní 
učitelky dětem věnovat individuálně. To, že školka není dnes jenom o hlídání, dokládají i pravidelná zimní 
a jarní setkání. Jsou to příjemná odpoledne, na kterých se schází rodiče, prarodiče a další příbuzní  a kde 
děti mohou všem předvést, co jsou schopny nacvičit a naučit se za velmi krátkou dobu. Tady patří můj obdiv 
učitelkám školky. Např. letošní mikulášské setkání se neslo v duchu mrazíčků.  Připravit  tak bohatý program 
básniček, písniček a hraní s dětmi, které jsou zvlášť v podzimních a zimních měsících neustále nemocné, to 
je téměř nadlidský úkol. Děti i paní učitelky ho zvládly na výbornou včetně úžasných kostýmů.

Už v loňském školním roce začal v rámci školky probíhat kroužek angličtiny. Přes trochu rozpačitý 
začátek, se ve školce podařilo zajistit výuku angličtiny formou hry, která přesně vyhovuje malým žáčkům. 
Děti mluví, hrají si a učí se básničky a to všechno v angličtině, která se jim dostává „do oušek“ bez násilí, 
memorování slovíček. Na mikulášském setkání byla i ukázka výuky angličtiny, bylo až neuvěřitelné, co 
děti umí za necelé tři měsíce výuky.

Také se musím zmínit o „tancování“, kroužku, který začal také v letošním školním roce, ze kterého 
jsou děti mimořádně nadšené. Nejen, že se mohou při hudbě pořádně vyřádit, ale protahují si svaly, učí 
se koordinaci pohybu a celkově jsou daleko hbitější. 

A nesmím zapomenout na plávání. Měla jsem obavy, jak taková hodina s malými dětmi bude vypadat 
a neutopí se tam ta moje holčička? Tak jsem hodinu plavání v bazénu v Tuchlovicích osobně navštívila, 
abych měla jistotu. Byla jsem stejně nadšená, jako je z plavání moje dcera. Bazén má pohyblivé dno, a 
nastavených 70cm vody je téměř bezpečná hloubka, a děti jsou po stálým dozorem instruktorek. Mají 
řadu pomůcek a učit se plavat je pro ně další zábava. Všem rodičům tuhle návštěvu doporučuji. Řeknete 
si, že tyto všechny aktivity, které školka v Braškově nabízí, nejsou určitě zadarmo. To je samozřejmě 
pravda, ale nadšení, které mají děti z tancování, plavání, angličtiny, za ty peníze stojí.

K širokému výběru kroužků připočítám další aktivity jako je návštěva divadelních představení pro děti 
(od podzimu byly děti minimálně třikrát v divadle Lampion), hudební programy, každoroční školka v 
přírodě a plná krabice výrobků, které si moje dcera vyrobila ve školce a pyšně přinesla domů. Nejlepší 
doklad toho, že školka v Braškově je opravdu dobrá, je pláč mojí dcery – tedy pláč, když je např. nemocná 
a nemůže jít do školky. Ve školce se jí líbí a je tam šťastná. 

Nechci, aby tento článek vyzněl, že je vše ideální. Je jedna věc, která mě trochu mrzí na naší školce. Pominu 
neutěšený vzhled budovy a některých vnitřních prostor. To,  co mě jako maminku malých dětí, trápí zdaleka 
nejvíc, je jejich bezpečnost. S umístěním školky nic nenaděláme, ale určitě lze udělat něco pro omezení a 
zpomalení dopravy  v okolí školky. U školky se navíc nachází i autobusová zastávka, kam školní děti přijíždějí 
z Unhoště a Kladna a já vždy trnu hrůzou, jestli přecházející děti nesrazí na přechodu nějaký kamion nebo 
řidič auta, který při vjezdu do obce vůbec nezaregistroval sníženou rychlost. Apeluji tímto článkem na obecní 
radu, aby v této věci zapracovala. Určitě by svou pozitivní roli zde sehrály zpomalující pruhy, které už v jiné 
části při vjezdu do obce jsou. Přece děti jsou to nejdůležitější, co máme a jejich bezpečnost je to nejhlavnější. 
Snad obecní zastupitelé nečekají, až se stane nějaké neštěstí a pak to půjde rychleji. Takže přeji naší školce 
stále více spokojených rodičů a dětí, personálu školky chuť stále vymýšlet nové akce - a zastupitelům obce?  
Pokud se zlepší dopravní bezpečnost nás všech v obci, půjde se nám bezpečněji např. i k volbám.

         Leona Černá, Valdek

Poznámka k článku pí. Černé – Mateřská školka
 
Uvedený článek vítám a jsem rád, že pí. Černá hodnotí úroveň školky dobře. Potvrzuje to mimo jiné, 

že úsilí vedení  obce a její péče o toto předškolní zařízení přináší výsledky a že se vedení i zaměstnancům 
školy daří udržovat toto zařízení, přes řadu problémů na žádoucí úrovni.

 Jen málo zejména nových občanů obce ví, jak nezměrné úsilí jsme musili vynaložit, abychom objekty 
školky získali do vlastnictví a zachovali její provoz. Jde totiž o bývalou hospodu, kterou vlastnilo Buště-
hradské panství a později Pozemkový fond ČR. Převedení do majetku obce se podařilo až v r. 2001, po 
získání výjimky ministra fi nancí ČR.

 Po celou dobu existence školky obec vkládala na její opravy a údržbu nemalé prostředky. Stav objektů 
však stále zdaleka nepovažujeme za zcela vyhovující, bohužel naše žádosti o dotace byly zatím neúspěšné 
a rekonstrukce z vlastních prostředků není reálná.

 Pokud jde o bezpečí přecházejících dětí, domnívám se, že jsme pro jeho zvýšení učinili vše dostupné 
– zajistili jsme snížení rychlosti v daném úseku silnice a zvýraznili přechod pro chodce. Podle dohody s 
primátorem města Kladna jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci Městské policie Kladno, která mimo jiné 
i na uvedeném úseku bude zajišťovat kontrolní měření rychlosti. Optické a akustické zpomalující pruhy 
nejsou dostatečným opatřením a retardéry na této silnici II. třídy nejsou realizovatelné. 

František Haas

Knihovna
Co nového v knihovně? 
(výběr z nových knih)

BELETRIE:
Cimický, J.: Andělský prášek
Čejka, J.: Lidé, čas a zvířata
Chase, J.: Stopa vede do Sieny
Jullian, M.: Karel Veliký
Kubátová, M.: Erbovní povídky
Lewis, C.S.: Čarodějův synovec
Moravcová, J.: Třináct barev lásky
Rowlandová, L.: Palác Dračího krále
Ráž, R.: Zachránci samoty
Simmel, J.M.: Jen vítr to ví

NAUČNÁ LITERATURA:
Arcimovičová, J.: Potraviny a byliny ke snížení 
cholesterolu
Brown, R.: Automobily snů
David, P.: 888 hradů, zámků a tvrzí České republiky
Dvořák, O.: Dolní Berounka
Encyklopedie světových dějin
Fogle, B.: Kočky
Koubková, J.: Německy za 30 dní
Koubský, P.: Poznáváme vesmír
Kraus, J.: Tak to vidím já
Lange, P.: Pokojové rostliny. Správný výběr a péče
Nodl, L.: Studená kuchyně na všední a sváteční den
Raisin, L.: 120 cvičení pro dobrou postavu
Toufar, P.: Kosmické skandály
Vavrošová, J.: Praktické rady a návody pro 
domácnost
Větvička, V.: Letničky a dvouletky
Warner, P.: 333 nápadů pro život s batoletem

KNIHY PRO DĚTI:
Benešová, A.: Kouzla a žerty čarodějky Berty
Dědková, J.: Čekanky
Flüe, S.: Tučňáček Pingu a jeho přátelé
Grym, P.: Čáry máry fuč!
Huml, L.: Veselá říkadla pro nejmenší
Kubátová, M.: Pohádky šaška Povídálka
Miler, Z.: Krtek a raketa
Miler, Z.: Krtek a paraplíčko
Miler, Z.: Krtek a orel
Munkovi A. a J.: Nová dobrodružství Štafl íka 
a Špagetky
Němcová, B.: O Popelce a jiné pohádky
Šmerglová, Z.: Bubu už se nebojí
Taťka Šmoula vypráví
Wolf, T.: Pohádky na dobrou noc
Wolf, T.: Zoubek se vrací

NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI:
Augusta, P.: Naše vlast
Bailey, J.: Ptáci. Jak pozorovat a poznávat kouzelný 
svět ptáků
Beaumont, E.: Nové obrázky zvířat
Bender, L.: Školní encyklopedie přírody
Feltwell, J.: Motýli. Jak pozorovat a porozumět 
motýlímu světu
Parker, S.: Hmyz. Jak pozorovat tajuplný svět 
hmyzu
Svět poznání v kostce
Školní encyklopedie přírody
Taylorová, B.: Zvířata giganti
Začínám vařit

Tyto knihy a řadu dalších si můžete vypůjčit v naší 
knihovně. Výpůjční doba: středa 15,30–18,30 hodin.

Věra Přibylová
knihovnice

Knihovna představuje
Ivan  KRAUS
MÁ RODINA A JINÁ ZEMĚTŘESENÍ
Povídky psané s laskavým, mile absurdním hu-
morem, s ironií spíš něžnou a s nadsázkou spíš 
filozofickou než karikující. Jde v ní o trampoty 
a patálie velké rodiny, jejíž členové jsou výrazné 
individuality, a proto mezi nimi  stále jiskří. Navíc 
se sem plete absurdita režimů a jejich pohůnků, 
proti nimž je humor jedinou obranou. Mezi rodiči 
a dětmi, sourozenci i manžely vznikají neřešitelné 
situace, které hrozí přerůst v tragédii, neobrátíme-
li je v legraci. První souborné vydání Krausovy 
rodinné tetralogie.



Okénko pro ženy

Vydává Obec Braškov

Sponzoruje a tiskne Kartex Valdek

Příspěvky zasílejte do: 31. května 2006

Okénko pro děti

Z knihy Taťjany Macholdové: Výtvarné práce s pohádkami

ZAJÍČCI A KUŘÁTKA
 
Přísady:
na těsto: 250 g hladké mouky, 250 g 

polohrubé mouky, 1 droždí, 125 g cuk-
ru, 1 vanilkový cukr, nastrouhaná kůra 
z 1 omytého citrónu, špetka soli, 75 g 
rozpuštěného vlažného másla, 300 ml 
vlažného mléka

na potření: 1 rozšlehané vejce
na ozdobení: práškový cukr a citrónová 

šťáva dle potřeby 

Příprava:
1. Na těsto si připravíme do mísy 

postupně všechny suroviny a vypracujeme 
těsto, které se nelepí na stěnu mísy (je-li 
příliš tuhé přidáme trochu mléka, je-li 
řídké, přidáme trochu  mouky). Posypeme 
moukou a zakryté necháme na teplém 
místě dobře nakynout.

2. Ukrojíme kus těsta a na pomoučně-
ném vále prohněteme. Po částech vyválí-
me pláty, ze kterých vykrajujeme asi 14–18 
cm velkou formičkou nebo nožem zvířátka 
– zajíčky, slepičky, apod. Pomocí nože 
klademe dále od sebe na vymazaný plech 
(nebo vyložený pečícím papírem) a nechá-
me ještě asi 15–20 minut nakynout.

3. Potřeme rozšlehaným vejcem a dáme 
péci do předehřáté trouby.

(el. trouba: 180-190°C, horkovzdušná 
trouba: 160 –180°C, plynová trouba: 
stupeň 3-4)

Doba pečení: cca 20 minut
4. Po vychladnutí ozdobíme. Na ozdobení 

dáme do misky 3-4 polévkové lžíce práško-
vého cukru a přidáme tolik citrónové šťávy, 
aby vznikla hustá poleva, kterou dáme do 
igelitového sáčku. Ustřihneme malý růžek 
a zvířátka polevou nazdobíme. Polevu 
necháme zaschnout. Proužek papíru zubatě 
nastříháme, položíme na horní část zvířátek 
a pocukrujeme je práškovým cukrem, aby 
nám vznikla „travička“ (viz foto)

VAJEČNÁ TLAČENKA

Přísady:
 Na 1 tlačenku (forma na srnčí hřbet nebo na 

biskupský chlebíček) potřebujeme:
100 g šunkového salámu, 1 sklenici míchané 

zeleniny ve sladkokyselém nálevu, sůl, ocet, mletý 
černý pepř, 1 sáček želatiny (33g), 3 vejce uvařená 
natvrdo, 250 g majonézy, klíčky ředkvičky a zelený 
salát na ozdobení.

Postup:
Salám nakrájíme na drobné kostičky. Zele-

ninu scedíme, nálev nevyléváme, ale doplníme 
převařenou chladnou vodou do objemu 300 ml. 

Ochutíme solí, trochou octa a pepřem. Ve 100 ml 
nálevu necháme nabobtnat želatinu. Zbylý nálev 
přivedeme  varu z ohně a do horkého vmícháme 
nabobtnalou želatinu. Mícháme, dokud se želatina 
nerozpustí. Necháme částečně vychladnout. Salám 
promícháme se zeleninou a společně s majonézou 
vmícháme do chladnoucí želatinové směsi. Část 
vlijeme do formy a na hmotu položíme celá olou-
paná vejce. Zalijeme je zbývající majonézovou  
hmotou a necháme v chladu tuhnout několik 
hodin. Po vyklopení tlačenky z formy ji zdobíme 
klíčky ředkvičky a zelenými listy salátu.


