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Zprávy z obecního úřadu

ZPRÁVA
O ČINNOSTI RADY OBCE
v období od 22. do 23. veřejného
zasedání zastupitelstva obce
V uvedeném období se rada obce scházela pravidelně 1x za 14 dnů a konalo se celkem 5 schůzí.
86. schůze rady - 31.7.2006 se zabývala především hodnocením průběhu 22. veřejného
zasedání zastupitelstva, přípravou rekonstrukce
a rozšíření požární zbrojnice a přípravou komunálních voleb.
Při hodnocení 22. veřejného zasedání rada konstatovala solidní účast zastupitelů přes nevhodný
prázdninový termín a projednala úkoly z obou
přijatých usnesení.
Za účasti zástupce dobrovolných hasičů pak
byla podrobně projednána příprava rekonstrukce
požární zbrojnice a způsob uskladnění techniky
a vybavenosti.
K přípravě komunálních voleb vzala rada na
vědomí, že starosta bude v požadovaném termínu
jmenovat zapisovatelku volební komise. Rada byla
rovněž informována o dalších úkolech a termínech, které pro obecní úřad a starostu obce vyplývají ze zákona č. 491/2001 Sb. a harmonogramu
ministerstva vnitra.
V další části schůze pak rada projednala informaci o stavu přípravy rekonstrukce silnice III/2012
(Dukelská – Sportovců) a vzala na vědomí, že
zahájení této akce se v důsledku komplikací kolem
stavebního povolení oddaluje.
Stavební komisi rada uložila připravit návrh
řešení garáže u č.p. 78 a s tím související čekárny
na Braškově i v souvislosti s trvajícím nepořádkem,
způsobovaným neukázněnou mládeží.
Rada potom projednala situaci kolem zajištění
a čerpání potvrzených dotací z Programu obnovy
venkova a krajského úřadu a konstatovala, že
není problém u připojení knihovny na internet
a její vybavení, dále u čerpání dotace na úhradu
části úroků z úvěru, ani při ﬁ nancování již realizovaných úprav komunikací k podnikatelským
subjektům - Úzká a K areálu GTH. Předsedovi
stavební komise pak rada uložila urychleně připravit realizaci rekonstrukce sportoviště podle
již potvrzené smlouvy o dotaci.
Na vědomí vzala rada informaci o tom, že
je projednáván návrh územního plánu velkého
územního celku Pražského regionu. Oznámení
je zveřejněno na úřední desce.
V závěru pak bylo odsouhlaseno pořízení aktuálních leteckých snímků obce, přičemž snímky formátu A3 budou nabídnuty k odkoupení občanům
a schváleno zakoupení digitálního fotoaparátu
pro potřeby obce.
87. schůze rady – 14.8.2006 projednala především stav příprav komunálních voleb a činnost
kulturní komise.
Pokud jde o přípravu komunálních voleb rada
konstatovala, že úkoly vyplývající z harmonogramu min. vnitra jsou plněny. Zapisovatelkou
okrskové volební komise byla jmenována pí. V.
Votavová.
Informaci k činnosti kulturní komise a Sboru
pro občanské záležitosti přednesla pí. Cábová.
Činnost až dosud probíhá standardně, členky
komise připravují některé akce pro děti na
podzim a před Vánocemi, uvítání prvňáčků
na obecním úřadě, vítání občánků a návštěvy
jubilantů.
Rada pak vzala na vědomí informaci o zahájení
stavby požární zbrojnice a jejím průběhu.
Stále není jasný termín zahájení rekonstrukce
Dukelské a Sportovců pro komplikace kolem
stavebního povolení této akce.
Nabídka ﬁ rmy Syringa na doplnění zeleně na
Háji, při vjezdu do obce a na víceúčelovém hřišti
byla projednána s tím, že je nutné doložit ještě
další konkurenční nabídky.
Podle dohody s VKM má být prodlouženo
oplocení u vodojemu Horka a vjezd do lesa

uzavřen závorou. Potom bude tento lesík uklizen
a zlikvidována černá skládka.
Rada také rozhodla, že se obec pokusí připojit
se svým nárokem (nedoplatkem domovní daně)
k požadavku na exekuci ﬁ rmy TOPSTAV.
Před závěrem této schůze pak rada vzala na
vědomí nabídku charitativní akce pí. Samkové
a rozhodla ji zveřejnit na úřední desce a v Braškovsk ých novinách a informaci o pr ůjezdu
cyklistického závodu Praha – Karlov y Var y
17. 9. Valdekem a požádala hasiče o pomoc při
zajištění provozu.
V závěru pak byl stanoven termín posledního
– 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce
s ohledem na termín komunálních voleb na
9. října 2006.
88. schůze rady – 28.8.2006 projednávala
především připravenost mateřské školky před
zahájením nového školního roku a v ýstavbu
a dotace na r. 2007.
S informací o připravenosti školky na školní
rok 2006–7 seznámila radu pí. ředitelka Střelečková. Kapacita 27 dětí bude zcela naplněna.
O prázdninách byly prostory školky vymalovány
a uklizeny. Byly uplatněny některé požadavky na
stavební úpravy a potvrzeno, že obec poukáže
2. zálohu na provoz ve výši 50 tis. Kč a dohodnuto, že do příští rady předloží pí. ředitelka
požadavek na pořízení nového zařízení, kterým
bude postupně nahrazováno již neopravitelné
vybavení.
K programu výstavby na r. 2007 se znovu sejde
stavební komise a návrh bude předložen příští
schůzi rady.
Obec samozřejmě opět připraví podklady pro
využití nabídky Středočeského kraje na dotace
z Programu obnovy venkova na opravy chodníků
či komunikací podle návrhu, který rovněž předloží
stavební komise.
Územní rozhodnutí na zřízení víceúčelového
hřiště pod Hájem (poz. č. 243/70) nabylo právní
moci a Pozemkový fond by měl tento pozemek
vydat obci. Souhlas s odnětím části zemědělské půdy pro tento účel vydá Magistrát města
Kladno.
Rada vzala na vědomí informaci, že výstavba
požární zbrojnice probíhá zhruba podle harmonogramu a podrobnosti jsou projednávány na
pravidelných kontrolních dnech stavby.
V záležitosti stavebního povolení rekonstrukce
Dukelské a Sportovců jednal starosta obce s pracovníky odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje o možnostech řešení, umožňujícího
realizaci této akce.
Starosta rovněž předložil radě návrh stanoviska obce k projednávanému územnímu plánu
Pražského regionu, v němž odmítáme napojení
silničního obchvatu Unhoště a Kyšic se zaústěním na stávající silnici III/0063 v prostoru „Na
Kobyle“, neboť by to znamenalo další zvýšení
intenzity provozu na Valdeku a opakujeme připomínky a požadavky v souvislosti s případným
rozšířením letiště Ruzyně.
V závěru schůze se pak rada rozhodla nepřipojit
se k výzvě obce Hora sv. Kateřiny ke zrušení části
zákona o rozpočtovém určení daní, protože tento
krok v současné vnitropolitické situaci považuje
za nereálný.
89. a 90. schůze rady se konaly po uzávěrce
tohoto čísla Braškovských novin a zpráva o nich
bude přednesena na 23. zasedání zastupitelstva
9.10.2006.
František Haas
starosta

Tento pohled, který jste mohli vídat od padesátých let minulého století v ulici Požárníků za
obecním úřadem, je již minulostí. Tak vyhlížela
braškovská hasičská zbrojnice až do posledního
červencového víkendu tohoto roku, kdy se s ní
dobrovolní hasiči patřičně rozloučili.
V těchto dnech již na místě původní jednogarážové zbrojnice s nedostatečným zázemím
v yrůstá nová moderní dvougarážová stavba
s patrovou přístavbou, ve které bude odpovídající zázemí pro dobrovolné hasiče.
Z dispozičního hlediska bylo nutné garážové
stání posunout z původní uliční čáry o 1,5m do
zahrady hřiště, neboť se musel zvětšit prostor pro
výjezd hasičských aut. Patrová přístavba bude
samostatně přístupná přes dvůr za obecním úřadem. V přízemí bude umístěna klubovna, šatna se
sprchou a sociální zařízení. Do prvního patra bude
umožněn vstup po ocelovém schodišti z garáže.
Zde pak bude kancelář a menší skladovací prostor.
Z druhé strany garáží bude přistaven menší sklad,
který bude sloužit i pro zázemí hřiště.

Objekt garáže bude zastřešen obloukovou
střechou ze sbíjených vazníků, přístavby klubovny a skladu budou zastřešeny pultov ými
střechami. Aby stavba nepůsobila v tomto prostoru příliš nadměrně, budou jednotlivé objekty
barevně odlišeny probarvenou omítkou a na části přístavby klubovny a kanceláře budou osazena
rohová okna se sloupkem. K objektu se rovněž
budují nově přípojky plynu, vody a kanalizace.
Tím se zbrojnice stane technicky nezávislá na
obecním úřadu, jak tomu bylo doposud.
Celý objekt nové požární zbrojnice bude
dokončen ještě v tomto roce. Doufám, že tato
stavba přispěje k tomu, aby i nadále fungoval
braškovský Sbor dobrovolných hasičů, který byl
založen již v roce 1903.
Ing. arch. Kateřina Dolejšová
členka zastupitelstva

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

23. veřejné zasedání
zastupitelstva obce Braškov,
které se koná

9. října 2006 v 18,00 hod.
v restauraci na Braškově
s tímto programem:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení 22. veř. zasedání
3. Zpráva o činnosti rady obce
4. Výsledek hospodaření obce k 30. 9. 2006
5. Informace o výstavbě v roce 2006
6. Čerpání dotací POV 2007
7. Návrh rozpočtu na r. 2007
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr

Zprávy z obecního úřadu

Usnesení č. 1
22. veřejného zasedání zastupitelstva
obce Braškov, konaného dne
17. července 2006 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) schvaluje:
1) nepeněžní vklad obce Braškov, jehož předmětem je obecní vodovod v obci Braškov, částech obce
Braškov, Valdek a Toskánka tak, jak je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká
znalecká, a.s. a Ing. Vladimírem Horákem, č. posudku 2080-12-2006 s tím, že částka, kterou se nepeněžní vklad oceňuje, činí 11.869.200,– Kč.
2) prodej vodohospodářského majetku obce Braškov, který je popsán ve znaleckém posudku zpracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 1940-12-2005 s tím, že kupní cena za prodej
vodohospodářského majetku činí 1.097.351,– Kč.
b) souhlasí:
s vkladem obecního vodovodu do základního kapitálu společnosti VKM a.s., IČ 463 56 991, se sídlem
U vodojemu 3085, 272 80 Kladno s tím, že tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 9.864 kusů kmenových
akcií akciové společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč
v zaknihované podobě, s omezenou převoditelností dle stanov a s emisním kursem 1.203,20 Kč.
c) pověřuje:
starostu obce p. Františka Haase , r.č. 340313/114, bytem Braškov č.106, k veškerým úkonům s tím
souvisejících, zejména k uzavření smlouvy o upsání akcií, smlouvy o vkladu, případně prohlášení
o vkladu a protokolu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu na akci Vodovod Braškov.
František Haas
starosta
ověřovatelé: Ing. arch. Kateřina Dolejšová, Tomáš Votava
zapsala: J. Hehejíková

DOPLNĚK
zprávy o činnosti rady obce pro
22. veřejné zasedání zastupitelstva
84. schůze rady se konala 3. 7. 2006 a podrobně
projednávala zejména přípravu 22. veřejného
zasedání a jednotlivých materiálů, které budou
tomuto zasedání předloženy.
Odložila projednání výsledků hospodaření obce
za I. pololetí a návrh 2. změny rozpočtu na rok 2006
do 85. schůze s tím, že budou nejprve projednány ve
ﬁnančním výboru.
Podrobně rada projednávala také možnosti
a podmínky získání pozemku č. 47/1, nedospěla
však k jednoznačnému závěru. O této záležitosti
rozhodne zastupitelstvo.
Bylo dohodnuto, že územní řízení a zřízení
víceúčelového hřiště pod Hájem (poz. č. 243/70)
se zúčastní místostarosta a předseda stavební
komise.
K realizaci rekonstrukce požární zbrojnice byl
odsouhlasen návrh usnesení pro zastupitelstvo.
Rada rozhodla, že zatím nebude v rámci rekonstrukce silnice III/2012 (Dukelská, Sportovců)
realizován chodník mezi Braškovem a Valdekem,
který je předmětem námitek, uvedených v odvolání
MUDr. Brejníka, aby nebyla ohrožena realizace celé
stavby nákladem asi 23 mil. Kč. Jejímž investorem
je Středočeský kraj. V opačném případě by totiž vydané stavební povolení nebylo pravomocné a stavba
by nemohla být včas zahájena. Rada současně navrhla předložit zastupitelstvu návrh na přijetí úvěru,

z něhož by byla ﬁnancována rekonstrukce chodníků,
jejíž je obec investorem.
K záležitosti udržení pořádku a parkování aut
u čekárny Braškov, před domem č.p. 78 rada konstatovala, že zřízení vjezdu do uvedeného objektu
bylo odsouhlaseno radou MNV v r. 1983.
Rada konstatovala, že byla podepsána smlouva
se Středočeským krajem o poskytnutí dotace ve
výši 70 tis. Kč na rekonstrukci víceúčelového
hřiště (tréninkové plochy). Dokumentaci a realizaci
zajišťuje předseda stavební komise.
Záležitost financování z mimorozpočtových
zdrojů byla odložena do 86. schůze rady. V závěru
pak také schůze rady odsouhlasila návrh na zřízení
osvětlení přechodů v zájmu zvýšení bezpečnosti na
nich a schválila plán práce rady a zastupitelstva do
konce volebního období.
85. schůze – 17. 7. 2006 se konala před 22.
veřejným zasedání zastupitelstva. Samozřejmě
podrobně projednávala jeho přípravu a zajištění
jeho organizace.
Rada rovněž projednala aktuální situaci a úkoly
v souvislosti s přípravou komunálních voleb v obci.
Podrobně pak rada, za účasti předsedkyně
ﬁnančního výboru projednala výsledky hospodaření
obce k 30.6.2006 a zastupitelstvu předložený návrh
2. změny rozpočtu obce pro rok 2006.
František Haas

Usnesení č. 2
22. veřejného zasedání zastupitelstva
obce Braškov, konaného dne
17. července 2006 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) bere na vědomí:
1) Informaci o kontrole plnění usnesení 21. veřejného zasedání obce Braškov
2) Zprávu o činnosti rady obce
3) Výsledek hospodaření obce k 30. 6. 2006
4) Dopis Ekologického sdružení občanů z 27. 4. 2006
b) schvaluje:
2. změnu rozpočtu s celkovými příjmy i výdaji ve výši 14.647.108,– Kč
c) souhlasí:
1) s postupem rady obce při výběru zhotovitele stavby „Rekonstrukce požární zbrojnice“ a uzavřením
smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem Stavitelství s. r. o. Kladno a s navýšením nákladů na celkových
5 707 tis. Kč s tím, že rozdíl 807 tis. Kč bude uhrazen z vlastních prostředků obce.
2) s uzavřením smlouvy o úvěru na ﬁ nancování rekonstrukce chodníků podél silnice III/2012 (Sportovců, Dukelská) ve výši do 4 000 tis. Kč, pokud dojde k realizaci této akce v r. 2006.
3) s využitím přebytku hospodaření MŠ Braškov za r. 2005 ve výši 4 202,33 Kč při ﬁnancování provozu školky.
4) se zřízením osvětlení přechodů pro chodce nákladem cca 62 tis. Kč.
5) s provedením počítání dopravy z Vesety. Měření bude prováděno v rozsahu 5 pracovních dní. Termín
provedení do 31. 8. 2006.

Informace o výstavbě v obci
Vzhledem k tomu, že se v průběhu roku podařilo zajistit ﬁnanční prostředky, máme i v závěru
tohoto volebního období možnost zvelebit obec.
Z akcí plánovaných na letošní rok zbývá dokončit hasičskou zbrojnici na Braškově a provést
rekonstrukci chodníků v ulicích Sportovců na
Valdeku a Dukelská na Braškově. Chodník mezi
obcemi se vzhledem k odvolání podanému ve stavebním řízení zatím realizovat nebude. Současně
s rekonstrukcí chodníků bude krajský úřad provádět rekonstrukci vozovky od budovy obecního
úřadu k restauraci Pod Hvězdičkami.
Výstavbu nové hasičské zbrojnice na Braškově
zahájil zhotovitel v srpnu. Práce probíhají zatím
bez problémů a termín ukončení stavby není
ohrožen.
Práce na rekonstrukci chodníků a vozovky
budou zahájeny opravami chodníků na Braškově
ještě v tomto měsíci. Vzhledem k rozsahu prací

bude akce pokračovat na Valdeku zřejmě až počátkem příštího roku. Při rekonstrukci chodníků dojde pochopitelně k dopravním omezením, a proto
žádáme naše občany o trpělivost a ohleduplnost.
Po zahájení prací na vozovce dojde k úplné uzavírce silnice mezi Valdekem a Braškovem. Jakmile
bude stanoven podrobnější harmonogram postupu
prací, bude s plánovaným postupem a dílčími
termíny seznámena i veřejnost. K této akci pouze
připomínám, že předpokládáme, že všechny přilehlé nemovitosti jsou připojeny na inženýrské sítě
(kanalizace, voda, plyn) a v budoucnosti nebude
nutné nově rekonstruovanou komunikaci bourat.
Do termínu komunálních voleb (21. 10. 2006)
chceme ještě dokončit některé drobné práce na
obecním majetku, aby nové zastupitelstvo mohlo
začít s „čistým stolem“.
Ing. Miroslav Doksanský

d) nesouhlasí:
1) s převodem pozemku č.47/1 o celkové výměře 35 427 m2 od PFČR za celkovou cenu cca 510 tis. Kč.
2) s uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky na pořízení pozemku č. 47/1 od postupitele Ing. Miloslava Ječného ve výši 157 500,– Kč za smluvní cenu 394 000,– Kč.
e) stanoví:
1) V souladu s ustanovením §§ 67 a 68 zákona č.128/2000 Sb.(zákon o obcích) počet členů zastupitelstva
obce pro volební období 2006 – 2010 na patnáct.
František Haas
starosta
ověřovatelé: Ing. arch. Kateřina Dolejšová, Tomáš Votava
zapsala: J. Hehejíková

KONTROL A
plnění usnesení 22. veřejného zasedání
zastupitelstva obce, konaného dne 17.
července 2006 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo na uvedeném zasedání přijalo dvě usnesení.
Usnesením č. 1 schválilo nepeněžní vklad obecního vodovodu a jeho prodej do společnosti VKM a.s.
Kladno a pověřilo starostu k úkonům, souvisejícím s uzavřením příslušných smluv.
Toto usnesení bylo splněno a prostředky za prodej vodovodu ve výši 1.097.351,– Kč byly již převedeny
na účet obce.
Usnesením č. 2 vzalo zastupitelstvo na vědomí přednesené zprávy a informace a dopis Ekologického
sdružení občanů obce Braškov z 27.4.2006, schválilo 2. změnu rozpočtu, neodsouhlasilo odkoupení
pozemku č. 47/1 v k.ú. Braškov, stanovilo v souladu se zákonem o obcích počet členů zastupitelstva obce
pro příští volební období a odsouhlasilo postup rady obce při výběru zhotovitele stavby požární zbrojnice, event. uzavření smlouvy o úvěru na ﬁ nancování rekonstrukce chodníků podél silnice III/2002 ( ul.
Sportovců a Dukelská). Dále odsouhlasilo využití přebytku hospodaření MŠ Braškov v r. 2005 a zřízení
osvětlení přechodů pro chodce.
Zastupitelstvo rovněž odsouhlasilo provedení statistiky dopravy z Vesety v termínu do 31.8.2006. Tato
akce však nebyla realizována.
František Haas

A léta běží…
Společenská rubrika
Rozloučili jsme se těmito našimi občany:
Marie STIBŮRKOVÁ
Božena BURGEROVÁ

6. 9. 2006 (77 let)
7. 9. 2006 (82 let)

Narodili se:
Adéla TOMÁŠKOVÁ
Jakub VESELÝ
Jonáš JAVŮREK
Vendelín HOLER
Jakub SEDLÁČEK

28. 6. 2006
6. 7. 2006
17. 7. 2006
22. 7. 2006
5. 9. 2006

Sňatek uzavřeli:
Kateřina PECHOVÁ a Tomáš GROH

30. 6. 2006

Čest jejich památce

Blahopřejeme

Zprávy z obecního úřadu

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 8. 2006
Výdaje
Silnice - opr. a udržov. (úklid sněhu,projekt ul.Sport.a Dukelská)
Rekonstrukce komun. k areálu GTH a Úzká
Mateřská škola (šatna výměna lina)
Místní knihovna (odměna, nákup knih a časopisů, nákup PC)
Kronika (odměna, materiál)
Sbor pro občanské záležitosti
Správa obecního úřadu
v tom:
Popl. za měření rychlosti v obci
odměny obecního zastupitelstva
platy zaměstnanců OÚ
platy za 12/2005
různé práce pro OÚ (odměny BN, letáky, čekárny)
Volby (odměny,pohoštění,dr.materiál)
povinné pojistné na soc. zabezpečení
povinné pojistné na zdrav. pojištění
zákonné pojištění odpovědnosti
pojištění obecního majetku
nákup dlouhodobého majetku (inform. vitrina, fotoaparát)
všeobecný materiál (vánoční výzdoba, uliční tabule)
odborné publikace
voda
plyn
elektrická energie
služby pošt
služby telekomunikací
služby peněžních ústavů
poskytované zálohy vlastní pokladně včetně peněz na cestě
služby nevýrobní povahy (školení)
nákup služeb (zaměření pro věc. břemena, údržba KEO)
Přestupkové řízení (poplatek MěÚ Unhošť)
cestovné

v Kč
73 561.30
722 407.60
16 773.00
49 028.00
3 000.00
5 689.00
1 042 622.56
1 500.00
240 590.00
276 266.00
72 229.00
20 313.00
20 902.90
68 972.00
23 878.00
949.00
15 952.00
17 196.00
81 085.60
5 662.00
386.50
37 353.00
3 220.00
2 584.00
36 953.56
9 530.00
9 974.50
1 880.00
38 190.50
300.00
0.00

Pečovatelská služba

Poskytnuté náhrady (věcné břemeno)
ČOV pojištění
platby daní a poplatků
Fin. vypořádání min.roku (vratka dotace na úroky z úvěru)
opravy a udržování (výměna oken, malování)
Dotace od obce na provoz MŠ (k vyúčtování)
Příspěvek mikroregionu Bratronicko, Křivoklátsko
Kanalizace–prodloužení stoky A3 a A7.2 (Zejfart, Jelínek)
Kanalizace–splašková (podklady pro závěr. vyhodnocení stavby)
Veřejné osvětlení – el. energie
– opravy a údržba
MPS Kladno (záloha na známky na popelnice a pytle na odpad)
Likvidace velkoobjemového odpadu (separace)
Svoz a zneškodnění nebezpečného odpadu
Dětské hřiště Braškov (inf. tabulky, stojan na kola, odměny)
Fotbalové hřiště Valdek –(odměna,spotřeba el. energie)
Údržba veřejné zeleně
Požární ochrana
Rekonstrukce požární zbrojnice (dokumentace, výběr. řízení)
Úroky z úvěru – ČS a. s.
Splátka jistiny ČS a. s.
Neinvestiční příspěvek na žáky ZŠ (Unhošť, Kladno)
Výdaje celkem

16 510.00
8 800.00
3 579.00
27 866.00
287 572.10
100 000.00
76 525.50
345 957.20
46 765.20
54 959.50
74 256.00
336 110.90
114 558.70
0.00
19 623.55
44 758.00
47 939.60
11 798.00
107 522.40
90 845.78
400 000.00
296 700.00
4 368 973.89

Příjmy
Daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
Daně z příjmů FO ze samost. výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů
Daně z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky (i výherní hrací automaty)
Ostatní daně (místní poplatky)
Daň z nemovitosti

819 898.00
411 513.00
53 851.00
1 076 855.00
1 624 566.00
76 500.00
11 925.00
290 745.00

Dokumentace pro výběrové řízení (pož. zbrojnice)
Záloha na vodné a stočné – byt MŠ
Nájemné za byt v MŠ
Nájemné – ČOV
Vstupné – hřiště Braškov
EKOKOM – příspěvek na tříděný odpad
Nájemné za ordinaci (MUDr. Ječmen)
Nájemné rybník Valdek (Ing. Heuer, ARYBAZ)
Výtěžnost výherních hracích automatů
Známky na popelnice
Pytle na tříděný odpad
Poplatky na likvidaci velkoob. a nebezp. odpadu
Pohlednice obce
Neinvestiční dotace na VOLBY
Neinvestiční dotace od kraje
Investiční dotace od kraje
Prodej vodovodu VKM a.s. Kladno
Prodej pozemků (manž. Bednářovi, p. Slabý)
Úroky z termínovaných vkladů a běžného účtu
Fin. vypořádání min.roku ( MŠ školné)
Neinvestiční dotace ze Státního rozpočtu
Výsledek hospodaření k 31.12.2005
Příjmy celkem

4 600.00
3 360.00
8 272.00
0.00
12 825.00
10 959.50
0.00
465.00
44 538.00
329 055.00
5 315.00
93 100.00
53.50
20 902.90
195 065.00
70 000.00
1 097 351.00
54 600.00
21 964.72
55 000.00
29 440.00
2 624 296.82
9 047 016.44

R o z d í l příjmů a výdajů
v tom :
termínované vklady a vkladové certiﬁ káty celkem
zůstatek na běžném účtě

4 678 042.55

Celkové náklady na prodl.stoky A3 a A 7.2
Sdružené prostředky – příjem od VKM a. s. na prodl. stoky A3, A7.2
Rozdíl z rozpočtu obce činil
(v r. 2005 uhrazeno 16 200,– Kč a v r. 2006 uhrazeno 345 957,20 Kč)

600 000.00
4 078 042.55
796 345.20
434 188.00
362 157.20

Zpráva o stavu obce před komunálními volbami
aneb Braškov 1990-2006
Vážení spoluobčané, přátelé,
omlouvám se, že tato zpráva, kterou připravuji vždy
před komunálními volbami, bude trochu osobní. Po dlouhých 16 létech, po která jsem stál díky vaší důvěře v čele
této obce, totiž končím ve funkci starosty.
V této obci jsem se narodil v r. 1934 a přiznám, že jsem
Braškovským patriotem.
V životě a dění v obci jsem se podílel již od mládí,
ale po okupaci v r. 1968 jsem byl z veřejného života
„odstraněn“.
V úvodu r. 1990 jsem byl kooptován do Rady tehdejšího Okresního národního výboru a na podzim r. 1990
mě někteří bývalí soc. demokraté (v čele s K. Langrem)
přesvědčili, abych kandidoval do nově vytvářeného
zastupitelstva obce. Po uvedených zkušenostech jsem sice
dost váhal, ala nakonec jsem s kandidaturou souhlasil.
V prvních volbách v listopadu 1990 jsem pak obdržel
nejvíce vašich hlasů a byl poprvé zvolen starostou obce.
Opakovaně jsem byl do této funkce pak zvolen ještě v r.
1994, 1998 a 2002, i když právě v tomto roce za poměrně
dramatických okolností.
Začátky byly nesmírně těžké a komplikované, protože se zásadně měnila legislativa, s čímž jsme neměli
žádné zkušenosti. Na rozdíl od dřívějších místních
národním výborů se obce staly naprosto suverénními,
samostatnými právními subjekty, které samy rozhodují
o svých záležitostech. Obecní úřady pak vykonávají část
státní správy a zajišťují samosprávu a úkoly Rady obce
a zastupitelstva.
V roce 1990 jsme tedy stáli před zcela novou situací a ve
zcela nových podmínkách.
Aniž bych chtěl jakkoli snižovat zásluhy a výsledky
práce našich předchůdců, byli jsme si vědomi, že nás čeká
nesmírně obtížný úkol – zajistit aby vybavenost obce a její
úroveň odpovídaly úrovni středně velké obce při přechodu
do 21. století.
Obec v té době neměla zdaleka vybudovánu základní
infrastrukturu, zejména chyběla soustavná kanalizace
a čistírna odpadních vod a plynoﬁkace.
V té době také hrozilo, že trasa připravované rychl.
komunikace Praha – K. Vary velice negativně ovlivní
životní prostředí v obci.
Byli jsme si vědomi, že to vše jsou skutečnosti, které občany obce trápí a jen jejich uspokojivým řešením lze dosáhnout
zlepšení životního prostředí a přitažlivosti obce.
I když nemohu vyloučit, že moje hodnocení uvedeného
16letého období nemusí být zcela objektivní, přesto se
o ně pokusím, a to v členění podle kapitol jednotlivých
volebních programů.
1) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Péči o životní prostředí jsme vždy považovali za
základní úkol. Negativně ovlivňuje životní prostředí v naší
obci zejména doprava, letiště Ruzyně a sportovní letiště
V. Dobrá. Řešit bylo také třeba likvidaci a svoz odpadů,
likvidaci žump, negativně ovlivňující kvalitu spodních vod,
ale i některé ostatní úkoly.
Rozhodující akcí byla výstavba rychlostní komunikace
Praha – K. Vary. Musili jsme zrušit usnesení plenárního
zasedání bývalého MNV a po složitých a zdlouhavých
jednáních se nám podařilo prosadit kompromisní řešení
trasy této silnice v obci, jehož negativní vliv na životní
prostředí se podařilo maximálně omezit.
V současné době se podařilo omezit i intenzitu provozu
silnice II/118 Kladno – Beroun v Braškově, naopak bohužel
intenzita provozu na Valdeku vzrostla a řešení je zatím
v nedohlednu.
Letiště Ruzyně má být rozšířeno a k uvedenému
záměru jsme předložili naše podmínky. Negativní vliv
sportovního letiště Dobrá se podle mého názoru poměrně
značně snížil.
Ovzduší a jeho čistotu příznivě ovlivňuje zeleň. Máme
štěstí, že v okolí obce je jí dostatek, ale bohužel si ji neustále znečišťujeme zejména černými skládkami. V boji
s touto neřestí jsme nebyli příliš úspěšní, ale bohužel jde
o celospolečenský problém.
Myslím, že celkem řádně jsme se starali o veřejnou
zeleň a její údržbu.
Na čistotu ovzduší v obci, zejména v období inverzí mají
vliv zplodiny při vytápění objektů. Velikou zásluhu na
radikálním zlepšení ovzduší má plynoﬁkace obce, kterou
se nám podařilo zajistit. Je jen škoda, že se díky růstu ceny
plynu někteří občané vrátili ke spalování tuhých paliv, přičemž bohužel spalují i odpad, a to i zdraví škodlivý (plasty
apod.) přesto, že likvidaci a svoz odpadu se nám podařilo
uspokojivě zorganizovat a stabilizovat.
Radikálně by se měla zlepšit kvalita spodních vod
poté, co jsme prakticky dokončili odkanalizování obce
a čištění splaškových vod na vybudované čistírně, která je
v provozu od r. 1998.
Na životní prostředí v obci mají vliv i oba rybníky. Zatímco braškovský rybník po jeho odbahnění a rekonstrukci byl
svěřen do péče místních rybářů – nemohu nevzpomenout
zásluh zesnulého F. Prokše, při péči o valdecký rybník jsme
v poslední době zůstali dost dlužni.

Samozřejmě jsme si byli vědomi, že zlepšení prostředí
by ovlivnila i úprava prašných místních komunikací. Ale
s ohledem na možnosti ﬁnancování je možné řešit tuto
záležitost jen postupně.
2) VÝSTAVBA A ROZVOJ OBCE
Tento úsek činnosti v uvedeném období považuji za
nejúspěšnější. V současné době patříme mezi obce, které
mají zcela vybudovánu základní infrastrukturu, a takových
obcí naší velikosti není ve Středočeském kraji mnoho.
Realizace všech akcí byla samozřejmě podmíněna zajištěním ﬁn. prostředků, ale o tom v kapitole ﬁnancování.
Hned v r. 1990 jsme byli postaveni před úkol dokončit
rozestavěné stavby, na které nám ale byla přidělena
z tehdejšího ONV jen část prostředků. Šlo zejména
o dokončení komunikací V Podlískách a V Jezerech, ale
především o zajištění úprav rybníka v Braškově. Bylo nutné
ho odbahnit a dokončit zahájené úpravy, přičemž jsme
musili „za chodu“ zajistit dodatečné stavební a zejména
vodohospodářské povolení této akce.
V úvodu jsme však za rozhodující považovali dořešit
trasu rychlostní komunikace Praha – K. Vary. Jak jsem
uvedl v předešlé kapitole podařilo se nám nakonec po
zdlouhavých a komplikovaných jednáních s Ředitelstvím silnic a dálnic, Ústavem silničního hospodářství
a Ministerstvem dopravy prosadit kompromisní řešení
trasy v hlubokém zářezu. Toto řešení, doplněné zelení
a protihlukovými bariérami omezilo negativní vliv silnice
na životní prostředí.
Hned v r. 1992 jsme přemístili pomník obětem obou
světových válek na důstojné místo a spíše jako perličku zmíním, že teprve v té době byl na OÚ zřízen splachovací WC,
neboť až do té doby zde byl jen suchý záchod na dvoře!
Začátkem 90. let byla rekonstruována síť elektrorozvodů v obci a rozhodující část vrchních rozvodů nahrazena
kabelovými.
Po složitých jednáních s Pozemkovým fondem se
podařilo zajistit náhradní byty pro obyvatele „poklasárny“
a tento objekt, hyzdící vzhled obce zdemolovat. V té době
byla také odstraněna bývalá „klubovna“ a stodola nad
obecním úřadem.
V prvé polovině 90. let jsme začali připravovat rozhodující akce – plynoﬁkaci, dokončení kanalizace a výstavbu
čistírny.
V roce 1994 schválilo zastupitelstvo „Scénář rozvoje
obce“ a uložilo zajistit zpracování územního plánu obce. Ten
byl nakonec schválen v závěru r. 1998 a byl tím vytvořen předpoklad pro organizovanou dostavbu obce a současně splněna
tehdy zásadní podmínka pro žádosti o dotační prostředky.
V r. 1997 byly zahájeny práce na chybějících částech
kanalizace v jižní části Braškova a na silnici II/118 a v ul.
K Háji na Valdeku, vybudována regulační stanice plynu
a přeložka pod dálnicí, první část plynovodu do Kyšic
a zahájena výstavba čistírny. V následujícím roce pak byla
plynoﬁkace i čistírna dokončeny a v dalších létech pak jsme
pokračovali ve výstavbě a rekonstrukci kanalizace.
Odkanalizování obce pak bylo loni dokončeno jejím
vybudováním na Toskánce.
V roce 2001 byla rekonstruována plocha hřiště a před
tím kabiny a v minulých létech jsme zahájili i rekonstrukce
komunikací. Zatím se podařilo upravit část komunikace
K Háji a ul. Spojovací na Valdeku. V tomto roce zatím
ul. Úzkou a k areálu GTH a v souvislosti s rekonstrukcí
požární zbrojnice bude opravena i ul. Požárníků.
Největšími akcemi v tomto roce je právě zmiňovaná
rekonstrukce a rozšíření požární zbrojnice a doufám,
že se podaří zahájit i rekonstrukci silnice III/2012 – ul.
Dukelskou a Sportovců vč. chodníků.
3) BEZPEČNOST, VEŘ. POŘÁDEK, VZHLED
A ČISTOTA OBCE
Zastupitelstva se v uvedeném období věnovala i této
oblasti.
Stavem veřejného pořádku v obci však zcela spokojeni
být nemůžeme. Stále totiž vznikají „černé“ skládky zejména v okolních lesích, ale i na Háji a ve Skalce, a to i přesto,
že svoz a likvidace odpadu v obci jsou dobře zajištěny.
Poměrně dobře se staráme o veřejnou zeleň v obci, již
vzpomínaný braškovský rybník, ale více se bude nutné zabývat stavem pěších komunikací a bývalých polních cest.
Vzhledu obce jistě přispělo odstranění poklasárny
a bývalé klubovny a stodoly nad OÚ, ale nedaří se prosadit
řešení situace v areálu bývalého státního statku.
Pochlubit se, myslím, můžeme velice pěkným areálem
fotbalového hřiště i víceúčelovým hřištěm v Braškově.
Problémem je bezpečnost v důsledku růstu intenzity
dopravy na komunikacích v obci přesto, že jsme prosadili omezení rychlosti při vjezdu do Braškova od Kyšic
a kolem mateřské školy, ale i na Valdeku a zvýraznili
přechody pro chodce.
Předpokládáme, že zvýšení bezpečnosti pomůže
i spolupráce s Městskou policií Kladno při kontrolách
a měření rychlosti.
4) ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SOC. PÉČE
V obci je zřízena mateřská školka, která dobře funguje
a její kapacita je vytížena. Objekty školky jsme po dlou-

hých a usilovných jednáních získali do vlastnictví až v r.
2004 a do opravy a údržby vkládáme nemalé prostředky.
Školka by však jistě zasloužila rekonstrukci nebo výstavbu
nového areálu.
Naše knihovna má velice dobrou úroveň, na čemž má
zásluhu především pí. V. Přibylová. Úroveň a přitažlivost pro
čtenáře se ještě zvýší po současném zpřístupnění internetu.
Úrovni knihovny věnujeme soustavnou pozornost a péči.
Již řadu let je na OÚ k dispozici 1x týdně, zejména pro
seniory obvodní lékař.
Velice obětavě pracují v nezastupitelné roli členky
Sboru pro občanské záležitosti a jejich aktivita zasluhuje
rovněž náš dík.
A konečně nesmím zapomenout, že od r. 1991 vycházejí
pravidelně Braškovské noviny, jejichž prostřednictvím
informujeme všechny občany o důležitých a aktuálních
záležitostech v obci. Úroveň novin vzrostla zejména od r.
1993, kdy je sponzorsky tiskne Kartex, za což p. Havlíkovi
patří dík.
5) PODNIKÁNÍ
Podpora podnikání v obci byla sice naším trvalým
úkolem a zájmem, ale popravdě řečeno jsme toho v této
oblasti příliš mnoho ovlivnit nemohli.
S podnikateli, sídlícími v obci máme různé zkušenosti,
někteří z nich dotují či podporují různé aktivity a činnosti,
o řadě z nich však ani nevíme a s některými máme bohužel
i problémy a negativní zkušenosti.
I když budu podezírán z podjatosti, musím vyzdvihnout
zejména sponzorské aktivity ﬁrmy KARTEX ve sportu,
ale zejména vyslovit dík za sponzorování a tisk našich B.
novin. Sponzorské příspěvky jsme zaznamenali i u některých dalších ﬁrem, např. Autodrát, Vesety a dalších.
Bezmocní jsme zatím při řešení situace v areálu býv.
státního statku, který vlastní ﬁrmy TopStav a GTH a bývalého vepřína, který je ve vlastnictví ARK Kladno.
Areál GTH je zatížen nesplacenými úvěry ve výši asi
9 mil. Kč a přes značné úsilí a řadu jednání se nám nepodařilo dosáhnout uspokojivého řešení, přičemž oby tyto
objekty hyzdí vzhled obce při vjezdu od Kyšic.
6) PÉČE O MAJETEK
Majetku obce jsme věnovali soustavnou pozornost.
Plynoﬁkovali jsme kotelny v mateřské školce a na obecním
úřadu, opravili kabiny na hřišti a zrekonstruovali jeho
plochu, po létech se nám podařilo získat do vlastnictví
objekty mateřské školky, do jejichž údržby a oprav věnujeme každoročně slušné prostředky.
Přemístili jsme pomník obětem válek na důstojné místo
a obnovili „Boží muka“ u cesty K Háji též díky p. Adamovi,
který ukryl zničený kříž.
O údržbu a provoz vybudované kanalizace a čistírny
pečuje podle uzavřené smlouvy VKM a.s. Kladno.
Celkem dobře se snad staráme o veřejnou zeleň a jak jsem
se zmínil v předešlých kapitolách i o Braškovský rybník.
V tomto roce se podařilo zajistit rekonstrukci požární
zbrojnice nákladem 5,7 mil. Kč.
A tak jediný objekt, který by si zasloužil rekonstrukci,
modernizaci a rozšíření je obecní úřad, který byl svépomocí občanů vybudován před takřka 60-ti léty. Tady nám
zůstal velký dluh, zejména když porovnám stav tohoto
objektu s obdobnými úřady v sousedních a ostatních obcích
mikroregionu Bratronicko. Důvody spočívají zejména
v nedostatku prostředků, ale také v tom že jsme nechtěli
investovat do této akce v obavách, že byste nám vyčítali,
že si ho chceme pro sebe vyšperkovat. Myslím ale, že už
nastal čas, aby sídlo vedení obce a úřadu mělo důstojnou
úroveň a přimlouval bych se za to, aby se nově zvolené
zastupitelstvo tímto úkolem zabývalo.
7) VEŘEJNÝ ŽIVOT, ČINNOST SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Po celé uvedené období jsme věnovali pozornost i této
oblasti života v obci. Přes veškeré úsilí však nelze vyslovit
s úrovní veřejného a společenského života spokojenost. Jde
totiž o oblast, v níž více než kde jinde záleží na iniciativě,
zájmu a nadšení jednotlivců.
Na příklad obec Baráčníků, přes úsilí bohužel jen
několika jedinců zanikla přesto, že ještě v r. 1999 oslavila
70 let existence.
Podobný osud potkal i zahrádkáře, kteří v době, kdy je
vedl L. Holler, patřili k okresní špičce, postupně upadali
až posléze zanikli.
O to víc si vážíme aktivní činnosti našich dobrovolných
hasičů, kteří jsou velice aktivní nejen při veřejné činnosti,
ale i v oblasti požárního sportu a zejména v účasti při řadě
zásahů, při nichž pomáhali zachraňovat majetek občanů
i společnosti. Zasloužili si proto i novou rekonstruovanou
požární zbrojnici a věřím, že se budou i nadále aktivně
podílet na veřejném životě v obci.
Spokojenost lze jistě také vyjádřit i s činností fotbalového oddílu, který dosahuje velice dobrých výsledků a i když
se jim nepodařilo po druhé v historii obce postoupit do I.B
třídy dobře reprezentují jméno naší oce. Vysoko je možno
hodnotit i skutečnost, že se věnují i mládeži. Samozřejmě by
těchto výsledků nemohli dosáhnout nebýt podpory obce,
ale zejména sponzorů.

Tak trochu mimo pozornost jsou úspěchy družstva
Paint-ballu.
V oblasti sportu jen ještě připomenu, že se podařilo
realizovat víceúčelové hřiště na Braškově, o jehož využití
je značný zájem, a to i mezi mladými.
Kulturní komisi se daří organizovat akce pro děti,
ale snad její nejzáslužnější činností jsou akce Sboru pro
občanské záležitosti při vítání občánků (je dobře, že jich
v obci přibývá), ale i při návštěvách občanů u příležitosti
jejich životních jubileí. Členkám tohoto sboru rovněž patří
pro jejich obětavost a nadšení poděkovat.
V závěru této kapitoly nemohu nepřipomenout skutečnost, že již v r. 1998 byl obci udělen předsedou Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR obecní znak a prapor a zejména
vzpomenout na snad nejúspěšnější společenskou akci
v uvedeném období – oslavy 750 let trvání obce, na nichž
se aktivně podílela řada spolků a organizací i občanů a jíž
se veřejnost v hojné míře zúčastnila.
FINANCOVÁNÍ
V předešlých kapitolách, zejména v kapitole Výstavba
a rozvoj obce hovořím o tom, co se nám podařilo v uvedených čtyřech volebních obdobích realizovat. Vždy jsme
zdůrazňovali, že rozvoj obce je ovlivňován zejména jejími
možnosti získat ﬁnanční prostředky.
V uplynulých létech, tedy od r. 1990 jsme proinvestovali
celkem asi 75 mil. Kč. Tyto prostředky jsme získali jednak
úsporami v úvodních obdobích, kdy jsme rozhodující
akce připravovali a spořili. V té době také existovala jiná
pravidla rozpočtování a podíly příjmů obce na daních fyz.
osob a podnikatelů byl vyšší, než po změnách, které přijal
parlament po r. 1996.
Další část prostředků, zejména na výstavbu čistírny
odpadních vod jsme získali úvěrem ve výši 7,0 mil. Kč
(tehdy za krajně nevýhodných podmínek). Tento úvěr bude
splacen úhradou poslední splátky v r. 2008.
Prodejem akcií energetických společností jsme získali
přes 3,0 mil. Kč a plynoﬁkaci ani dokončení kanalizace
bychom nemohli realizovat, kdyby se nám nepodařilo
získat dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši
celkem cca 9,0 mil. Kč.
Na rekonstrukci fotbalového hřiště jsme získali dotaci
ve výši 2,0 mil. Kč z ministerstva školství a jako příspěvek
na výstavbu dětského a víceúčelového hřiště a rekonstrukci
komunikací se nám podařilo získat dotace ve výši 0,7 mil.
Kč od Středočeského kraje.
I v tomto roce se nám podařilo získat část dotací od Středočeského kraje ve výši 393 tis. Kč, ale zejména účelovou
dotaci na požární zbrojnici ve výši 4.900 tis. Kč.
Pokud se podaří zajistit rekonstrukci silnice III/2012,
půjde o dílo v hodnotě asi 23 mil. Kč, z čehož Středočeský
kraj uhradí asi 20 mil. Kč.
V oblasti získávání mimorozpočtových prostředků jsme
tedy byli, myslím, poměrně úspěšní, když se je podařilo
zajistit v celkové výši asi 27 mil. Kč.
Další prostředky jsme získali prodejem plynovodu
a vodovodu a prodejem energetických akcií ve výši celkem
5,2 mil. Kč.
ZÁVĚR
V předešlých kapitolách jsem shrnul výsledky práce
zastupitelstva obce v uplynulých 16-ti létech. Přes řadu
výrazných úspěchů jsem uvedl i některé přetrvávající
nedostatky, se kterými jsme zápolili s ne zcela uspokojivými výsledky.
Přesto se domnívám, že v uvedeném období došlo
v naší obci k nebývalému rozmachu a že se díky tomuto
úsilí stal Braškov moderní obcí, která nepostrádá nic ze
základního vybavení.
V roce 1991 měla tato obec 794 občanů, ale k 31.8.2006
již 946 občanů.
Počet rodinných domků se proti 291 v r. 1991 zvýšil na
celkem 349 a vše nasvědčuje tomu, že v nejbližších létech
dosáhne počet občanů naší obce 1000. Je to jeden z důkazů naší úspěšné práce – obec se stala přitažlivou jednak
pro úplnou vybavenost, ale také pro životní prostředí na
slušné úrovni.
Mám dobrý pocit z vykonané práce a jsem přesvědčen,
že jsem zanechal nezanedbatelný rukopis na historii této
obce, s níž jsem spojil svůj život a ke které se budu vždy
sebevědomě hlásit.
Bylo mi ctí, že jsem mohl díky Vaší důvěře stát v čele
této obce po dobu 16 let, tedy s výjimkou p. Josefa Hokůva,
který byl starostou v r. 1886–1905, nejdéle ze všech mých
předchůdců.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří mi v této
obtížné práci pomáhali a aniž bych chtěl opomenout zásluhy řady z nich nemohu nevzpomenout zejména zesnulých
ing. L. Hollera a F. Prokše.
Zcela závěrem mi dovolte popřát naší obci v úvodu 21.
století mnoho úspěchů a těm, kteří přijdou po nás, ať se jim
jejich dílo daří ke spokojenosti všech občanů Braškova, aby
i oni měli důvod být hrdi na příslušnost k této obci.
František Haas

Komunální volby v Braškově
– jak budeme volit?
Volby do zastupitelstev obcí proběhnou v pátek
20. října od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 21. října
od 8,00 do 14,00 hodin. Volební místnost je v budově
obecního úřadu.
22. veřejné zasedání zastupitelstva obce rozhodlo,
že ve volebním období 2006–2010 budeme volit opět
15členné zastupitelstvo.
Pro volby byly zaregistrovány kandidátní listiny
těchto 4 volebních stran:
ODS a nezávislí
KSČM a nezávislí
Sdružení nezávislých kandidátů
Sdružení nezávislých kandidátů – Braškov 2006
Volební lístky budou distribuovány obecním
úřadem před volbami. Protože však zástupci tří
z uvedených stran souhlasili s jejich zveřejněním
v tomto čísle Braškovských novin, rozhodli jsme se
je otisknout. Sdružení nezávislých kandidátů, jehož
zmocněncem je pí. Poštolková a lídrem p. Sklenář,
se zveřejněním kandidátky nesouhlasilo, proto ji
neotiskujeme.
A jak budeme volit?
Způsob volby se liší od parlamentních voleb a řídí
se $ 34 zákona č. 491/2001 Sb.
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího
lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním
z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce
před názvem volební strany pouze jednu volební
stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební
strany v pořadí dle hlasovacího lístku.

Pokud by byla označena tímto způsobem více než
jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to z kterékoli volební strany, nejvýše však 15
kandidátů.
Pokud by bylo označeno tímto způsobem více
kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový
hlas neplatný.
3. K romě toho lze oba způsoby, popsané
v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že
lze označit křížkem jednu volební stranu a dále
v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty,
pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební
strany, až do počtu 15 kandidátů. V tomto případě
je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům.
Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí
na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik
zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední
obálky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani
volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací
lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek
přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik
hlasovacích lístků od téhož zastupitelstva, je jeho
hlas neplatný.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední
obálku vloží před okrskovou volební komisí do
volební schránky.

Knihovna
Jeden z nejstarších nápisů umístěný před tisíci
lety v jedné čínské knihovně:
Příteli, ze sedmera radostí si vyber knihu, ženu,
víno. Co knize chybí, žena má, co ženě chybí, kniha
dá ti zas – a zlaté víno, ve kterém čas všechnu svou
moudrost uložil, dá svět ti vidět plný krás.
Však ženy zestárnou a zkysnout mohou vína. Tvou
zůstane a věčně krásnou kniha!

Co nového v knihovně?
(výběr z nových knih)
KNIHY PRO DOPĚLÉ:
Both, S.: Láska dělena dvěma
Caine, P.: Toulky Paříží
Finger, J.: Zakládáme zahradu
Gillerová, K.: Dotkni se mě, lásko
Haag, M.: Průvodce světem Da Vinciho kódu
Hartus, L.: Vražda na den sv. Patrika
Höﬂerová, J.: saláty
Horák, J.: Modrý sen
Chase, J.H.: Láska může být osudná
Kobza, F.: Skleník od jara do zimy
Maliník, L.: O rybách, rybářích a jiné zvěři, aneb
Povídky z rákosí
Pelc, J.: Kuchařka pro zamilované
Stanzel, J.: Africké ﬁalky a jejich příbuzní
Štěpnička, M.: Velký rybí receptář Miloše Štěpničky
Praktické rady a návody pro zahrádkáře a milovníky zahrad

KNIHY PRO DĚTI:
Anelová, M.: Údolí plavých koní
Benneti, S.: 365 zábavných činností bez televize
Beutelspacher, A.: Matematika do vesty
Formáčková, M.: Z pekla štěstí 2
Izzo, K.: Breviář fantastické holky
Kučera, Š.: Tajná kronika Rychlých šípů
Lanczová, L.: Andělé noci
Lanczová, L.: Zašeptej do vlasů
Lindgren, A.: Emil a Ida
Pauwelsová, c.: Hraju si sám
Simonová, F.: Nápady darebáka Davida
Švejdová, V.: Kaštánek
Veselá zvířátka
Wredeová, P.: S princeznami to není lehké
500 zajímavostí, které bys měl vědět (z historie)

Těšíme se na vaši návštěvu!!
Knihovna je otevřená každou středu od 16,00 do
18,30 hodin.

INTERNET
Knihovna je od 19.6.2006 napojena na internet.
Zveme všechny čtenáře – zejména děti a mládež,
kteří si chtějí rozšiřovat svoje vědomosti.
Věra Přibylová
knihovnice

Okénko pro děti
Milé děti,
v pondělí 4. září byl zahájen nový školní rok. Prázdniny skončily a vy ještě dlouho budete vzpomínat
na příjemné chvíle strávené u vody, na chatě, u moře nebo na vaše toulky krásnou přírodou.
Do nového školního roku vám přejeme hodně úspěchů, pohody a radosti.
I když nastupuje podzim, jistě vám dopřeje ještě řadu radovánek. K tradičním společným zážitkům
patří například pouštění draků. Co když si vlastnoručně vyrobíte draka?

Kandidátní listiny
pro volby do zastupitelstva obce BRAŠKOV
konané ve dnech 20.- 21.10.2006
SDRUŽENÍ OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
Kandidáti:
1. Ing. VLADIMÍR DRÁB, 42 let
podnikatel
navrhla ODS
2. JOSEF HAVLÍK, 57 let
podnikatel
navrhla ODS
3. EVA STŘELEČKOVÁ, 52 let
ředitelka MŠ
nezávislý kandidát
4. PETR HORÁK, 47 let
obchodní ředitel
navrhla ODS
5. Ing. PETR VACEK, 47 let
ředitel stavební ﬁrmy
navrhla ODS
6. Ing. MIROSLAV DOKSANSKÝ, 53 let
stavební inženýr
nezávislý kandidát
7. JIŘÍ KVASNIČKA, 54 let
manažer stavební společnosti
navrhla ODS
8. JAROMÍR PŘEROST, 33 let
obchodní ředitel
navrhla ODS
9. MUDr. ILONA MUSILOVÁ, 33 let
lékařka
navrhla ODS
10. Ing. VOJTĚCH RAŠPLIČKA, 56 let
technik
navrhla ODS
11. BOHUMIL BEČKA, 51 let
podnikatel
nezávislý kandidát
12. MICHAELA HOSPODÁROVÁ, 35 let
mateřská dovolená
navrhla ODS
13. MICHAL HAVLÍK, 36 let
podnikatel
navrhla ODS
14. JAN JUNGR, 43 let
truhlář
nezávislý kandidát
15. RADEK GARDOŇ, 37 let
hokejista
nezávislý kandidát

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Kandidáti:
1. MILOSLAVA VOSTRÁ, 41 let
2. MARIE CÁBOVÁ, 62 let
3. JIŘÍ SOCHNA, 36 let
4. PETR JELÍNEK, 37 let
5. ILONA DLOUHÁ, 48 let
6. HUGO LAITNER, 35 let
7. RADEK FUIT, 25 let
8. DAVID BUBEN, 29 let
9. JINDŘICH NOVOTNÝ, 64 let
10. JIŘINA FUITOVÁ, 48 let
11. ERVÍN MEIER, 46 let
12. JOSEF FUIT, 52 let
13. IRENA SŮVOVÁ, 62 let
14. ZDENĚK ZÁBRANSKÝ, 61 let
15. LADISLAV SOCHNA, 63 let

poslankyně
důchodkyně
technik
státní zaměstnanec
učitelka
dispečer
skladník
truhlář
důchodce
vedoucí školní jídelny
řidič
řidič
důchodce
technik
skladník

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ – BRAŠKOV 2006
Kandidáti:
1. Ing. arch. KATEŘINA DOLEJŠOVÁ, 34 let architektka
2. TOMÁŠ VOTAVA, 35 let
dispečer
3. FRANTIŠEK HAAS, 72 let
důchodce
4. Ing. JAN HEHEJÍK, 25 let
stavbyvedoucí
5. PAVEL HORNÍK, 25 let
hasič-profesionál
6. Ing. KVĚTOSLAVA NAJMANOVÁ, 54 let úvěrový poradce
7. ŠTĚPÁNKA PILÁTOVÁ, 36 let
recepční
8. MARTINA SOCHNOVÁ, 33 let
učitelka
9. VĚRA PŘIBYLOVÁ, 67 let
důchodce
10. LENKA ZÁBRANSKÁ, 30 let
kvalitářka
11. Ing. JAROSLAVA ČERNÁ, 40 let
technolog
12. VLADIMÍR JUŘINA, 35 let
živnostník
13. JOSEF BENEŠ, 66 let
důchodce
14. JAROSLAV ŠÍMA, 30 let
řidič
15. PETR VRTÍK, 31 let
klempíř

KSČM
KSČM
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
KSČM
KSČM
bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
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Z HISTORIE
DEN ČESKÉ STÁTNOSTI – VÁCLAV (28. září)
Od 11. století je sv. Václav patronem českého státu. Jeho obraz je na všech přemyslovských pečetích,
byla mu zasvěcena koruna českých králů a s jeho jménem chodili čeští vojáci do bitev.
Přesto je kníže Václav poněkud rozporuplnou postavou. Jednou je zachráncem Čechů, rytířem, který
čeká v hoře Blaník, aby přispěchal na pomoc v nejhorší chvíli. Jindy je symbolem poraženectví a ústupků
německým sousedům. Přesto jsou s ním spojeny nejslavnější události našich dějin a právem stojí jeho
jezdecká socha v srdci Prahy na stejnojmenném náměstí.
Svátek sv. Václava uctívala v minulých staletích celá země. Konaly se slavnostní mše i lidové veselice,
pořádaly se poutě a posvícení. I dnes se v některých městech konají na den sv. Václava slavnosti s alegorickými průvody, šermířskými souboji tak, jako je tomu například v Louňovicích pod Blaníkem, kde se
setkává každoročně několik tisíc návštěvníků na Svatováclavských podblanických slavnostech.

Okénko pro ženy

Stanley Cup na Braškově

BABIČČIN ŠVESTKOVÝ KOLÁČ
Na těsto:

250 g hladké mouky, 1 droždí, 50 g rozpuštěného másla, 2 polévkové lžíce (PL) moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, nastrouhaná kůra z 1 citrónu, špetka soli, 2 vejce, asi 100
ml vlažného mléka

Na oblohu:

asi 500 g odpeckovaných, na čtvrtiny nakrájených čerstvých (popř. mražených) švestek

Na posypání:

3–5 PL moučkového cukru, 1 dort želé-čiré, trochu práškového cukru s vanilkovou příchutí
na pocukrování

Postup:
1. Do mísy dáme postupně všechny suroviny – mléko lijeme podle potřeby. Důkladně vypracujeme řidší
těsto, které posypeme moukou, zakryjeme a necháme na teplém místě vykynout – dokud nezdvojnásobí
svůj objem.
2. Těsto vyklopíme do koláčové formy (průměr 30 cm) vymazané tukem. Prsty namočíme do mouky a těsto
vmačkáme až do okrajů formy, které budou vystouplé. Necháme ještě chvíli kynout.
3. Na těsto poklademe švestky a stejnoměrně posypeme moučkovým cukrem smíchaným s dort-želé
(ovoce pustí při pečení šťávu a vytvoří s želé jemnou želatinovu vrstvičku). Dáme péci do předehřáté
trouby.
Teplota pečení: el. trouba – 180°C, plynová trouba: stupeň 3, horkovzdušná trouba: 160°C.
Doba pečení 25 minut.
Vychladlý koláč posypeme práškovým cukrem.

HRUŠKOVÝ KOLÁČ
Na těsto:

170 g hladké mouky, 1 kávová lžička (KL( kypřícího prášku do pečiva, 75 g moučkového
cukru, 1 vanilkový cukr, trochu nastrouhané citrónové kůry, špetka soli, 1 vejce, 100 g
měkkého másla nebo margarinu

Na tvarohovou náplň:
500 g tvarohu na pečení, 1–3 PL moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 4 žloutky, 1 PL
solamylu (bramborový škrob), trochu nastrouhané citrónové kůry, 4 bílky
Na ovocnou náplň:
3–4 oloupané, na plátky nakrájené hrušky, 250 ml hruškového nektaru, 1 dort želé čiré,
2–3 PL moučkového cukru
Na ozdobení:

250 ml smetany ke šlehání, 1 skořicový cukr, 1 Smeta-ﬁ x Dr. Oetker, několik lístků na
ozdobu (např. máty), 1 poleva tmavá

Postup:
1. Pro přípravu těsta dáme na vál postupně všechny suroviny a nejprve nožem a po částečném spojení
surovin ručně vypracujeme těsto, které dáme asi na hodinu do lednice.
2. Z těsta vyválíme na pomoučeném vále plát o průměru 30 cm. Pomocí válečku přeneseme do vymazané
dortové formy o průměru 26 cm. Těsto vymačkáme asi 1 cm pod okraj formy.
3. Pro přípravu tvarohové náplně nejprve oddělíme žloutky od bílků. Tvaroh, moučkový i vanilkový cukr,
žloutky, solamyl a citrónovou kůru promícháme. Z bílků ušleháme sníh a zlehka vmícháme do tvarohu.
Náplň vylijeme na těsto, uhladíme a dáme péci do předehřáté trouby. Po upečení necháme vychladnout.
Teplota a doba pečení: el. trouba: 180°C, plyn. trouba: stupeň 3, horkovzdušná trouba: 160°C.
Doba pečení asi 55-65 minut.
4. Na ovocnou náplň dáme krátce povařit hrušky v hruškovém nektaru. Jsou-li měkké, přidáme dort-želé
a cukr. Necháme přejít varem a za občasného zamíchání necháme zchladnout.
5. Na tvarohovou náplň poskládáme hrušky (z ovocné náplně) a nalijeme želé. Necháme ztuhnout
a odložíme asi na 2 hodiny do lednice.
6. Opatrně oddělíme okraj formy. Smetanu, skořicový cukr a Smeta-ﬁ x ušleháme do tuha. Dáme do
mikrotenového sáčku, ustřihneme roh a spirálovitě nastříkáme na koláč „housenky“ viz obrázek.
7. Polevu připravíme podle návodu na obalu, ustřihneme malinký růžek a na pečící papír nastříkáme
očka, pusinku a tykadla housenek. Po ztvrdnutí odlepíme a podle obrázku ozdobíme. Před servírováním
dozdobíme zelenými lístky. Uchováváme v chladu.

Upozornění občanům
V souvislosti s rekonstrukcí ul. Dukelské a Sportovců dojde pravděpodobně od závěru září k jejich
úplné uzavírce.
Oﬁciální objízdná trasa povede z Braškova na Valdek přes Kyšice.
V důsledku uzavírky bude dočasně zrušena autobusová zastávka na Valdeku a spoj č. 5 linky 310082
nebude rovněž po dobu uzavírky provozován. Spoj č. 24 této linky bude ukončen na Braškově.
Věříme, že tuto nepříjemnou ale nevyhnutelnou změnu pochopíte.
Obecní úřad Braškov

Den 3. srpna 2006 se zapíše do kroniky obce Braškov jako den, kdy jsme měli možnost vidět slavnou
hokejovou trofej zámořské NHL Stanleyův pohár.
Vítězem letošního Stanley Cupu se stal tým Carolina Hurricanes, jehož hráčem je i náš občan
František Kaberle mladší. Spolu s Františkem získal Stanley Cup i jeho český spoluhráč Josef
Vašíček, a tak se oba dohodli, že pouť Stanleyova poháru po České republice absolvují společně.
František je druhý Kladeňák, který tuto cenou trofej vlastní, ale je prvním, který ji přivezl ukázat
svým fanouškům.
Po příletu trofeje do Prahy ho František jel ukázat nejprve svým fanouškům do Kladna. Než ho ale
ukázal svým fanouškům, což bylo asi v 16:00, tak ještě absolvoval cestu do rádia Relax, zastavil se v jedné
unhošťské hospůdce a také pohár oslavil s kamarády z kladenského hokejového mančaftu, a poté ho také
následovalo slavnostní uvítání na Velké Dobré za přítomnosti starosty a jeho rodiny. A pak už jel s pohárem
do Kladna, kde mezitím hrála skupina Queen Revival Band.
Vystupují z auta, chvilka pro novináře a pak už vystupují na pódium před zraky tisíců návštěvníků.
Primátor Jiránek gratuluje: „Já jsem velmi rád, že mám tu čest přivítat poprvé Stanleyův pohár na
Kladně a chtěl bych popřát samozřejmě Kladeňákovi nejdřív, gratuluji a ať ho tady za rok znovu uvidíme.
Gratuluju.“
Další část odpoledne byla určena otázkám diváků. A nakonec došlo i na autogramiádu, kde si
mohli fanoušci prohlédnout cennou trofej velmi zblízka. Akce na Kladně skončila v 18:00. Odtud
oba hokejisté i s pohárem jeli na Braškov ukázat pohár svým spoluobčanům. Přivítal je starosta
obce František Haas. Pak se lidé, kteří je přišli přivítat a zároveň jim pogratulovat mohli s hokejisty
i pohárem vyfotit.
Oslovil jsem starostu s otázkou, co na to říká, že se Stanley Cup objevil na Braškově: „Je to senzace
samozřejmě. Nikdy jsem netušil, že by se něco takového mohlo povést a jsem strašně rád, že se to
povedlo a mám radost ze zájmu těch občanů a je mi nesmírně sympatické, jak se František Kaberle
k těm lidem a hlavně těm dětem chová.“
Za sebe bych také rád Františkovi pogratuloval a přeji mnoho dalších úspěchů v hokejové kariéře.
Každopádně to byl velmi zajímavý zážitek, vidět zblízka slavnou trofej, kterou hned tak člověk nemá
možnost spatřit na vlastní oči. Více fotek z této akce můžete vidět na internetu v obecní fotogalerii na
http://www.fotogalerie.braskov.cz a v Braškovském on-line magazínu (http://www.magazin.braskov.cz) si
můžete poslechnout i zvukovou reportáž.
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