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Voleb se zúčastnilo 486 ze zapsaných 763 
voličů, tj. 63,7%. Tato účast převýšila celostátní 
výsledek.

 Ve volbách kandidovalo celkem 60 kandidátů, 
z nichž bylo zvoleno 15 zastupitelů.

 Proti průběhu ani výsledku voleb nebyly vzne-
seny připomínky ani námitky a volby jsou tedy 
platné.

 Před ustavujícím zasedáním 6.11.2006 se dopi-
sem z 25.10.2006 vzdal mandátu p. Jindřich Novot-
ný, zvolený na kandidátce KSČM. V zastupitelstvu 

ho nahradí první náhradník této kandidátky paní 
Marie Cábová.

 O zvolení se ucházelo 11 členů bývalého zastu-
pitelstva, z nichž uspělo 8.

 V zastupitelstvu je 6 žen, tj. 40%, tři zastupitelé 
jsou z Toskánky (20%), sedm z Valdeku (47%) 
a pět z Braškova (33%). Průměrný věk zastupitel-
stva je 52 roků.

  Otiskujeme seznam se jmény zvolených členů 
zastupitelstva podle čísel jednotlivých volebních 
stran na hlasovacím lístku.

Zprávy z obecního úřadu
ZPRÁVA 

O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA,
KONANÝCH 20. – 21. 10. 2006

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:

Pořadí zvolení Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů

Volební strana č. 1 – Komunistická strana Čech a Moravy
 1. Miloslava Vostrá 41 1. 141
 2. Jindřich Novotný 64 9. 129

Volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých kandidátů
 1. Věra Machovská 46 2. 140
 2. Jana Pošmourná 42 15. 137
 3. Petr Sklenář 58 1. 136
 4. Zdeněk Pokorný 50 4. 132

Volební strana č. 3 – Sdružení nezávislých kandidátů – Braškov 2006
 1.  Tomáš Votava 35 2. 165
 2. František Haas 72 3. 151
 3. Věra Přibylová 67 9. 128

Volební strana č. 4 – Sdružení Občanské demokratické strany a nezávislých kandidátů
 1. Miroslav Doksanský 54 6. 233
 2. Vladimír Dráb 42 1. 200
 3. Josef Havlík 57 2. 197
 4. Eva Střelečková 52 3. 183
 5. Vojtěch Rašplička 57 10. 182
 6. Petr Horák 47 4. 163

Slovo nově 
zvoleného 
starosty

Vážení spoluobčané Braškova, Valdeku 
a Toskánky,

letošní rok, bohatý na důležité události, 
poznamenaly jistě i volby do zastupitelstva 
obce. Chtěl bych poděkovat všem, kteří 
se voleb nejen zúčastnili a pokusili se 
tak prosadit svůj názor tímto způsobem, 
ale i těm, kteří mi vyjádřili své sympatie 
a důvěru. Budu se snažit co nejvíce obci 
prospívat a nezklamat Vás. Zároveň 
bych však chtěl říci, že radostí, případně 
rozčarováním nad výsledkem voleb, Vaše 
role rozhodně nekončí. Všechna zasedání 
zastupitelstva jsou veřejná a ti, kdo je 
navštěvují Vám potvrdí, že každý se může 
zapojit do diskuze a seznámit tak ostatní 
se svým názorem, co se mu v obci líbí, či 
co naopak postrádá. 

Pro ty z Vás, kteří se zastupitelstva 
nemohou zúčastnit, jsem si dovolil jako 
součást dnešních Braškovských novin 
připojit anketní lístek, kam své náměty 
můžete vepsat a vhodit do schránky na 
dveřích obecního úřadu. 

Blíží se konec roku. V tomto období 
se životní tempo většiny z nás zrychluje. 
Snažíme se uskutečnit vše, co jsme měli 
naplánováno, dokončit všechny nevyřízené 
úkoly. Na samotném konci období se často 
ohlížíme za uplynulým rokem a bilancuje-
me. Hodnocení uplynulého roku z hlediska 
života v naší obci ponechám na Vás. 

Rád bych Vás však seznámil s mojí před-
stavou o budoucnosti obce. Moc bych si 
přál, aby zůstala českou vesnicí, nemyslím 
skanzenem. Vesnicí plné zeleně, obklope-
né krásnou, nepoškozenou přírodou. Aby 
zůstala tím, proč jsme si ji pro svůj život 
našli…

Máme před sebou těžký úkol. Žijeme 
na hranici. Na jedné straně hranice na nás 
útočí agresivní, bezohledně se rozpínající 
Praha, na straně druhé – veliká výzva - 
začátek Křivoklátska. Je jen na nás vybrat 
si, která oblast je našim srdcím bližší. 
Věřím, že nikdo z nás se za pár let nechce 
probudit ve městě plném šedi, tramvají 
a hluku, ve městě, ze kterého před pár 
lety utekl. 

Vážení spoluobčané, myslím si, že 
dokážeme opravit komunikace, chodní-
ky, vybudovat centrum obce. Na toto vše 
možná dokážeme obstarat fi nance v násle-
dujících volebních obdobích. Jedno je ale 
jisté, nikdy my, ani naše děti, nedokážeme 
za peníze z Bruselu koupit přírodu. 

Vážení a milí, máme před sebou Vánoce. 
Vánoční svátky jsou vnímány jako čas štěd-
rosti, vděčnosti, víry, lásky a naděje a proto 
rád využívám této příležitosti k poděkování 
spoluobčanům, členům zastupitelstva, pra-
covníkům obecního úřadu, členům zájmo-
vých organizací a všem, kteří přispívají svojí 
činností k dobrému soužití v naší obci. 

Přeji Vám štěstí, spokojené vánoční 
svátky a v novém roce splnění všech přání 
a předsevzetí.

  Ing. Vladimír Dráb
starosta

kontakt: starosta@braskov.cz

Zastupitelstvo obce po projednání:

a) bere na vědomí:
 složení slibu členů zastupitelstva podle § 69 

odst. 2 zákona o obcích

b) volí v souladu s § 84 odst. 1, písm. 1) zákona 
o obcích:

 1. starostou obce:  p. ing. Vladimíra Drába
 2. místostarostou obce: p. Františka Haase
 3. další členy rady obce: pí. Marii Cábovou, p. ing. 

Miroslava Doksanského, pí. Evu Střelečkovou

c) schvaluje v souladu s § 96 zákona o obcích jed-
nací řád zastupitelstva obce s tím, že písemně 
se rozumí i forma elektronická a v případě § 5 
i omluva formou SMS zprávy.

d) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů zastupitelstvo obce:

 I. zřizuje
  1. fi nanční výbor
  2. kontrolní výbor
 II. volí do funkce
      1. předsedy fi nančního výboru: pí. Miloslavu 

Vostrou
    2. členů fi nančního výboru: p. Josefa Havlíka 

a p. Tomáše Votavu
   3. předsedy kontrolního výboru: pí. Marii 

Cábovou
          4. členů kontrolního výboru: p. Petra Horáka 

a p. ing. Vojtěcha Rašpličku

 Ve své činnosti se výbory řídí zákonem č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dalšími  
zákony a stanovenou náplní činnosti výboru.

e) doporučuje radě obce zřídit:
 komisi pro výstavbu,
 komisi sociální, pro kulturu, školství a sport a
 komisi životního prostředí a veř. pořádku

Usnesení
z ustavujícího zasedání 

zastupitelstva obce 
Braškov 6. listopadu 
2006 na OÚ Braškov

foto: ing. J. Kolrusz



Zprávy z obecního úřadu

Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí – zprávy obsažené v bodech I/ – X/ dnešního zápisu

• zřizuje –
 komisi ŽP a VP 
 a jmenuje její předsedkyní MUDr. I. Musilovou, 
  členy: Š. Pilátovou, P. Horáka, T. Votavu a J. Sochnu
 komisi školskou, kulturní a sociální 
 a jmenuje její předsedkyní E. Střelečkovou
  členy: V. Přibylovou, M. Sochnovou, M. Cábovou a J. Havlíka
 komisi stavební
 a jmenuje její předsedkyni Ing. arch. K. Dolejšovou
  členy: ing. M. Doksanského, J. Kvasničku, ing. J. Hehejíka, B. Bečku a ing. P. Vacka  

• souhlasí
 – s předloženým návrhem odměn neuvolněných členů zastupitelstva
 – s odhadem plnění rozpočtu do konce r. 2006 podle bodu VI. zápisu
 – s plánem práce rady a zastupitelstva do konce r. 2006 s tím, že 1. veř. zasedání bude svoláno na 
  11.12.2006 a stanoví jeho program
 – s žádostí o úz. rozhodnutí na el. přípojku pro výstavbu v Pl. Újezdě za podmínky uzavření smlouvy
  na spolufi nancování rekonstrukce ul. Polní
 – se zvýšením příspěvku obce pro MŠ ve výši 19 tis. Kč
 – se zřízením a rekonstrukcí archivu a kanceláře starosty podle předložené nabídky do 20 tis. Kč.
 – s uspořádání ankety v Braškovských novinách

• ukládá – místostarostovi p. Haasovi
 – připravit slavnostní předání požární zbrojnice se SDH – do 24. 11. 2006
 – připravit s předsedy kontrolního a fi n. výboru plán a náplň jejich činnosti do 3. schůze rady

• ukládá – ing. Doksanskému 
 – zajistit opravu čekárny ČSAD Valdek do 27.11. 
 – zajistit opravu sondy na schodišti do bytu školnice v MŠ do 27. 11.
    – zajistit techn. přípravu a realizaci úpravy hřiště pro míč. hry (dotace kraj. úřadu) 

• ukládá – J. Hehejíkové
 – doplnit a rozeslat zastupitelům upravený text jednacího řádu do 30. 11. 2006
 – ověřit vlastnictví pozemku V Jezerech (veř. zeleň)
 – ověřit možnosti odměňování předsedkyně st. komise do 27. 11. 2006

Usnesení
1. schůze rady 13. listopadu 2006

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE

Za zvuku požárních sirén přestřihl dne 2. prosince ve 14 hodin dlouholetý bývalý předseda a následně 
pak starosta braškovských dobrovolných hasičů pan Tomáš Jaroš z Valdeku pásku při slavnostním otevření 
nově zrekonstruované hasičské zbrojnice.

Na začátku slavnostního otevření za přítomnosti občanů a hostů promluvili starosta pan ing. Vladimír 
Dráb a bývalý starosta a současný místostarosta pan František Haas, kteří poděkovali hasičům za jejich 
dosavadní práci a popřáli jim, aby hasičská auta a technika trávila co nejvíce času ve zbrojnici a nemusela 
zasahovat při požárech.

Závěrem promluvil za Sbor dobrovolných hasičů nynější starosta sboru pan Jiří Sochna, který podě-
koval všem, kteří se na výstavbě hasičské zbrojnice podíleli, hlavně pak paní Miloslavě Vostré, bývalému 
starostovi panu Františku Hassovi, stavbyvedoucímu fi rmy Stavitelství panu Václavu Šímovi, bývalým 
zastupitelům a dalším. Jako hosté se zde zúčastnili přátelské sbory dobrovolných hasičů z Unhoště, 
Hostouně u Domažlic a Pleteného Újezdu, kteří přijeli i se svými mladými požárníky. Návštěvníci pak 
měli možnost si celou stavbu prohlédnout a občerstvit se u bohatě připraveného rautu. K vidění bylo 
nejen vybavení zbrojnice, ale i moderní technika Sboru dobrovolných hasičů z Hostouně u Domažlic, 
kteří se slavnostního otevření zúčastnili.

Samotná rekonstrukce hasičské zbrojnice trvala pouhé tři měsíce a provedl ji vítěz výběrového řízení, 
fi rma Stavitelství Kladno s. r.o.. Celkové náklady stavby dosáhly hodnoty 5 milionů 600 tisíc korun, 
z čehož byly 4 miliony a 900 tisíc poskytnuty ze státního rozpočtu. 

Ing. arch. K. Dolejšová
foto: M. Procházka a J. Kvasnička

Informace o výstavbě v obci

A léta běží…
 Společenská rubrika

Rozloučili jsme se těmito našimi občany:
Marta HRUDKOVÁ 25. 11. 2006 (79 let)
Jaroslav PROCHÁZKA 27. 11. 2006 (78 let) 
Růžena VINCENCOVÁ   6. 12. 2006 (75 let) Čest jejich památce

Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí – zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

• souhlasí
 – s uzavřením dohody s PF ČR o vyrovnání náhrady podle zák. č. 229/91 Sb.
 – se zrušením záměru na rekonstrukci hřiště a vrácením dotace ve výši 70 tis. Kč KÚ Středočeského 

  kraje
 – s plánem práce rady a zastupitelstva do konce r. 2006 s tím, že 1. veř. zasedání bude svoláno na 
  11. 12. 2006 a stanoví jeho program
 – se stanoviskem obce k požadavku na zřízení přípojky elektro pro výstavbu v obci Pl. Újezd za podmínky

  rekonstrukce části komunikace Polní
 – s pořízením digitální mapy obce
 – se zvýšením rozsahu rekonstrukce chodníků v obci před domy č.p. 10 a č.p. 8 a nákladů ve výši 120 tis. Kč
 – s výměnou zastaralé a poruchové ústředny mísního rozhlasu
 – s doplněním vybavení kanceláří OÚ nábytkem a regály v nově zřízeném archivu v celkových nákladech 

  do 200 tis. Kč

• stanoví
 – roční odměnu ředitelky MŠ Braškov

• doporučuje
 – připravit návrh změny rozpočtu obce na r. 2007 v souladu s požadavky, vyplývajícími z usnesení 

  1. a 2. schůze rady

• jmenuje
 – hlavní inventarizační komisi ve složení:
    předseda – Petr Horák
    členové – Marie Cábová, ing. Vojtěch Rašplička
 a stanoví harmonogram inventarizace a složení jednotlivých inventarizačních komisí

• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi
 – projednat a uzavřít s Magistrátem města Kladna veřejnoprávní smlouvu o spolupráci s Městskou 

  policií i pro r. 2007
 – předložit zastupitelstvu obce ke schválení odsouhlasený návrh odměn

• ukládá – místostarostovi p. Haasovi 
 – projednat s projektantem a zajistit zpracování dokumentace rekonstrukce místních komunikací Pod 

  Horkou, Zahradní, Polní a V Úvoze do 31.3.2007 

• ukládá – ing. Doksanskému 
 – zajistit opravu čekárny ČSAD Valdek v náhradním termínu do 31. 12.

Usnesení
2. schůze rady 27. listopadu 2006



FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE K 30. 11. 2006
Zprávy z obecního úřadu

V ý d a j e v  Kč
Silnice - opr. a udržov. (úklid sněhu,projekt ul.Sport.a Dukelská 96 591.80
Rekonstrukce chodníků ul. Dukelská a Sportovců 1 650 613.30
Rekonstrukce komun. ul. Požárníků 412 985.70
Rekonstrukce komun. k areálu GTH a Úzká 722 407.60
Mateřská škola (šatna výměna lina) 16 773.00
Místní knihovna (odměna,nákup knih a časopisů,nákup PC) 53 275.00
Kronika (odměna, materiál) 3 000.00
Sbor pro občanské záležitosti 7 738.00
Správa obecního úřadu 1 492 579.59
v tom:
poplatek za měření rychlosti v obci (Městská policie Kladno) 2 500.00
odměny obecního zastupitelstva 408 621.00
platy zaměstnanců OÚ 379 325.00
platy za 12/2005 72 229.00
různé práce pro OÚ (odměny, letáky, čekárny) 30 513.00
volby (odměny,pohoštění,dr.materiál) 34 897.40
povinné pojistné na soc. zabezpečení 88 036.00
povinné pojistné na zdrav. pojištění 32 603.00
zákonné pojištění odpovědnosti 1 380.00
pojištění obecního majetku 15 952.00
nákup  dlouhodobého majetku (inform. vitrina, fotoaparát) 38 854.00
všeobecný materiál (vánoční výzdoba,uliční tabule) 86 363.60
odborné publikace 17 866.00
voda 1 630.50
plyn 48 653.00
elektrická energie 8 705.70
služby pošt 2 817.50
služby telekomunikací 55 638.39
služby peněžních ústavů 13 398.50
poskytované zálohy vlastní pokladně včetně peněz na cestě 1 649.50
právní služby 23 800.00
služby nevýrobní povahy (školení) 5 450.00
nákup služeb(zaměření pro věc. břemena, údržba KEO) 47 664.50

přestupkové řízení(poplatek MěÚ Unhošť) 300.00
cestovné 1 166.00
poskytnuté náhrady (věcné břemeno) 31 110.00
ČOV pojištění 8 800.00
platby daní a poplatků 4 790.00
Fin.vypořádání min.roku(vratka dotace na úroky z úvěru) 27 866.00
opravy a udržování (výměna oken, malování) 291 868.10
Dotace od obce na provoz MŠ (k vyúčtování) 150 000.00
Příspěvek mikroregionu Bratronicko, Křivoklátsko 76 703.30
Kanalizace-prodloužení stoky A3 a A7.2 (Zejfart, Jelínek) 392 664.70
Veřejné osvětlení - el. energie 76 098.30
                               - opravy a údržba 74 256.00
MPS Kladno (záloha na známky na popelnice a pytle na odpad) 336 110.90
Likvidace velkoobjemového odpadu (separace a tříděný odpad) 149 204.10
Svoz a zneškodnění nebezpečného odpadu 14 522.80
Dětské hřiště Braškov (inf. tabulky,stojan na kola,odměny) 30 213.55
Fotbalové hřiště  Valdek - odměna,spotřeba el.energie 63 831.00
Údržba veřejné zeleně 76 037.60
Požární ochrana 38 435.50
Rekonstrukce požární zbrojnice (dokumentace,výběr.řízení) 5 167 342.90
Úroky z úvěru - ČS a.s. 110 889.48
Splátka jistiny ČS a.s. 700 000.00
Neinvestiční příspěvek na žáky ZŠ (Unhošť, Kladno) 296 700.00
Kanalizace-splašková(podklady pro závěr.vyhodnocení stavby) 46 765.20
VO-osvětlení přechodů,ul.Požárníků 128 365.30
V ý d a j e   c e l k e m 12 675 972.72

P ř í j m y 
Daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1 173 213.00
Daně z příjmů FO ze samost. výdělečné činnosti 523 157.00
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů 77 740.00
Daně z příjmů právnických osob 1 375 739.00
Daň z přidané hodnoty 2 247 244.00
Správní poplatky (i výherní hrací automaty) 91 750.00

Ostatní daně (místní poplatky) 12 550.00
Daň z nemovitosti 325 248.00
Dokumentace pro výběrové řízení (pož.zbrojnice) 4 600.00
Záloha na vodné a stočné - byt MŠ 4 620.00
Nájemné za byt v MŠ 11 374.00
Nájemné - ČOV 0.00
Vstupné - hřiště Braškov 16 900.00
EKOKOM - příspěvek na tříděný odpad 23 131.50
Nájemné za ordinaci (MUDr. Ječmen) 5 000.00
Nájemné rybník Valdek (Ing.Heuer, ARYBAZ) 465.00
Výtěžnost výherních hracích automatů 44 538.00
Známky na popelnice 336 240.00
Pytle na tříděný odpad 6 765.00
Poplatky na likvidaci velkoob.a nebezp. odpadu 95 900.00
Pohlednice obce 64.50
Neinvestiční dotace na VOLBY 24 702.90
Neinvestiční dotace od kraje 225 065.00
Investiční dotace ze stát.rozpočtu 4 900 000.00
Investiční dotace od kraje 0.00
Prodej vodovodu  VKM a.s. Kladno 1 097 351.00
Prodej pozemků (manž. Bednářovi, p. Slabý,p.Zeman) 55 500.00
Úroky z termínovaných vkladů a běžného účtu 38 680.94
Fin. vypořádání min.roku ( MŠ školné) 55 000.00
Neinvestiční dotace ze Státního rozpočtu 40 480.00
Výsledek hospodaření k 31.12.2005 2 624 296.82
P ř í j m y   c e l k e m 15 437 315.66
R o z d í l  příjmů a výdajů 2 761 342.94
v tom:
termínované vklady a vkladové certifi káty celkem 600 000.00
zůstatek na běžném účtě 2 161 342.94

Celkové náklady na prodl.stoky A3 a A 7.2 796 345.20
Sdružené prostředky - příjem od VKM a.s. na prodl. stoky A3, A7.2 434 188.00
Rozdíl z rozpočtu obce činil
(v r.2005 uhrazeno 16 200,- Kč a  v r. 2006 uhrazeno 345 957,20 Kč)

362 157.20

Víceúčelové hřiště a dětský koutek Braškov
Nové zastupitelstvo, vzešlé z voleb v r. 2002, 

rozhodlo v roce 2003 o výstavbě víceúčelového 
hřiště a dětského koutku na Braškově v prostoru 
za budovou obecního úřadu.

Pozemek byl majetkem obce, která jej již dříve 
získala od p. Fuxy, který byl příbuzným původního 
majitele p. Hokůva. Šlo o neudržovaný prostor, kde 
si místní mládež svépomocí v 70. letech vybudovala 
škvárové hřiště na vybíjenou a nohejbal. Později 
toto hřiště začali využívat i dospělí.

Novou koncepci tomuto prostoru dala členka zastu-
pitelstva ing. arch. Kateřina Dolejšová. Hlavním cílem 
byla změna tohoto neutěšeného prostranství na prostor 
kulturní, který budou později využívat občané naší 
obce, a to všech věkových kategorií. Pro fi nancování 
této akce byla získána i účelová dotace z prostředků 
kraje: Fondu dětí a mládeže, avšak podstatnou část si 
musela obec uhradit z vlastního rozpočtu.

Stavba proběhla ve 2 etapách, kdy v r. 2004 
byly provedeny zemní práce a zhotoveno oplocení 

místní fi rmou VALDEKER spol. s r. o.
V r. 2005 byly postupně vybudovány: Zaří-

zení dětského koutku s prolézačkou, šplhadly, 
houpačkami a skluzavkou, kdy vybavení dodala 
fi rma „ Tomovy parky“ a následovala výstavba 
víceúčelového kurtu pro míčové hry – odbíjenou, 
nohejbal, tenis a malou kopanou. Povrch kurtu 
zajistila fi rma TUBECO s.r.o.. Pro povrch byl 
použit materiál CONIPUR, což je materiál, který 
je v současné době široce využíván pro veřejná 
sportovní zařízení i pro tato zařízení ve školách. 
Jde o pružný materiál, kde jsou použity recyklo-
vané rozemleté pneumatiky. Kurt byl v této době 
také kompletně oplocen.

 Od samého počátku byl a je dosud hojně využí-
ván především dětský koutek, který byl postupně 
doplněn lavičkami po pohodlné posezení. Pokud 
jde o víceúčelové hřiště, zde byl v září 2005 zahá-
jen bezplatný zkušební provoz, který byl ukončen 
koncem října, kdy z důvodu zimní přestávky byl 

provoz přerušen. Povrch kurtu v zimním období 
t.j. od listopadu do března nelze z technických 
důvodů pro nebezpečí z poškození používat.

 V roce 2005 byl také vybudován okolo kurtu nový 
povrch chodníku a prostor pro kontejnery na skleněný 
odpad. V roce 2006 byl provoz zahájen dne 12. dubna 
a na základě rozhodnutí zastupitelstva obce byl provoz 
kurtu zpoplatněn. Poplatky byly stanoveny ve výši 25 
Kč za hodinu pro mládež do 18 let a 50 Kč za hodinu 
pro dospělé. Dle názoru zastupitelů byly poplatky 
stanoveny v symbolické výši, neboť na poplatek za 
hodinu provozu se složí všichni účastníci.

Důvodem pro zpoplatnění byla nutnost kurt uzavřít 
a provozovat a udržovat jej za pomoci správců hřiště. 
Správci hřiště se stali p. Václav Beran a p. Jaromír 
Kopřiva a na provozu se začala dále podílet i paní 
Votavová, účetní obecního úřadu. Celkové investiční 
náklady na výstavbu dětského koutku a víceúčelového 
hřiště činily v r. 2004 cca 1.520 tis. Kč a v r. 2005cca 880 
tis. Kč, t.j. celkem cca 2 miliony 400 tis. Kč.

 V roce 2006 využili dospělí celkem 273 hodin 
a mládež 40 hodin. Proti původnímu odhadu to 
bylo méně a důvody byly asi ve velkých vedrech 
v létě a roztříštěným zájmům u mládeže, které 
současnost poskytuje široké možnosti využití pro 
zájmovou činnost. Také asi se naše populace stává 
populací línější proti aktivitám našich předků. 
Doufejme, že jde o jev přechodný a že pohyb při 
sportu se bude stávat častěji nutností pro současné 
i budoucí obyvatele naší obce.

 Každopádně původní záměr zajistit uprostřed 
naší obce kulturní prostor byl naplněn a k doplně-
ní lze ještě uvést výsadbu okrasných keřů v celém 
prostoru, uskutečněnou v říjnu 2006 i výstavbu 
– rekonstrukci hasičské zbrojnice v těsném sou-
sedství tohoto pozemku i další záměry na rozší-
ření vybavení dětského koutku i rozšíření výsadby 
zeleně, což jak doufáme zrealizují členové dalších 
zastupitelstev naší obce.

 Jindřich Novotný

Neptejme se...
Neptejme se stále, co pro nás obec může udělat. 

Ptejme se, co můžeme udělat pro ni. Mnohdy to není 
tak těžké, a ani nás to nic nestojí. Stačí jen přestat být 
lhostejný. K okolí, k přírodě, k sousedům, k vandalům. 
Nadáváme na ty, co nám znečišťují příkopy, házejí 
odpadky, kam se jim zlíbí. Ale jsou to cizí lidé, někdo, 
kdo Valdekem projíždí a jeho velkou radostí je nám 
vysypat domácí smetí podle cesty? Jistě, najdou se 
tací, ale není to z převážné míry za našich vlastních 
zdrojů? Jaká asi musí být radost dotyčného, když 
v nestřeženém okamžiku vyhodí plasty do příkopu. 
Jak se jeho srdíčko roztetelí, že mu to zase vyšlo, že 
ho nikdo nechytl. Jen si klidně házejte, ale co když to 
jednou přestaneme uklízet? To bude řečí, že se obec 
nestará. Že to ONI neudělali!

To samé je s veřejnou zelení. Je sice krásné, že nám 
v okolí rostou nové domy, že se obec rozrůstá, ale jestli 
bude územní plán nastaven tak, že každý kousek půdy je 
vhodný k zástavbě, pak budeme mít umělé stromky nejen 
na Vánoce, ale můžeme je shánět na celý rok. Mizí pole, 
mizí louky, rybník bere za své. Jít se někam projít? Proč? 
V televizi jistě dávají nějaký cestopis, tak zeleň i zvířata 

uvidíme. Stejně se děti dívají pořád na “bednu“, tak co 
nás otravujete s nějakou přírodou. I to je přístup. Proč 
se pídit po místu, kde se můžete projít, když je lepší zajet 
si autem na  procházku do megamarketů. Cyklostezky? 
Stezky pro koně? Jděte s tím k šípku! Jasně, dívejte se na 
to jako na rozmar lidí, kteří nemají co dělat, kteří aktivně 
odpočívají. Jsou to blázni. Sami se raději moc se nepohy-
bujte, však oni si doktoři s infarktem poradí. 

Dalším problémem, který nás trápí, je  samozřejmě  
stav komunikací a chodníků. Není zrovna valný, ale 
dá se to zlepšit. Jasně, že to nebude zadarmo. Ale proč 
nevyužít peněz EU? Unie není jen strašák, který by nám 
přikazoval. Právě na rozvoj obcí se dají čerpat fi nanční 
dotace, jen jich umět využít. Proč bychom měli být horší 
než obce kolem nás? Nemusíme chodit daleko, stačí se 
podívat takříkajíc za humna. Problémů je dost, řešení 
nebude ze dne na den, ale pojďme do toho. 

Vy na nás musíte tlačit, vy jste si nás zvolili, my vám 
budeme skládat účty. Ale neptejte se jen, co pro vás 
obec udělala. Ptejte se, co jste vy udělali pro  ni. 

MUDr. Ilona Musilová

Zpráva o činnosti oddílu ledního hokeje HC 
SOKOL ČNES Braškov
Oddíl ledního hokeje HC SOKOL ČNES Braškov 

byl založen za maximální finanční podpory firmy 
ČNES dopravní stavby, a.s. a TJ SOKOLU Braškov v r. 
1993 a od té doby se pravidelné účastní okresního pře-
boru ledního hokeje organizovaného ČSTV Kladno.

V sezonách 1998–1999 a 2000–2001 jsme dosáhli 
na titul okresních přeborníků.

Soutěže se účastní mezi 6-8 mužstvy z okresu 
a podle nezaujatých pozorovatelů má velice dobrou 

úroveň, která se neustále zvyšuje.
V našem oddíle působí cca ½ hráčů z Braškova 

a blízkého okolí (např. Spousta, Malec, Horák, Salač, 
Bach ml., Bach str., Olič,  Šnobl atd.). Bez jejich aktivní 
účasti by oddíl přestal existovat, neboť veškeré nemalé 
náklady si hradí sami mimo pronájem ledové plochy 
a platby za rozhodčí.

Petr Horák
předseda klubu

Zprávy z mateřské školy
Ani jsme se nenadáli, prázdniny jsou pryč a i přes skoro 

jarní počasí na Mikuláše – jsou tu před námi Vánoce.
Školní rok jsme zahájili ve vymalované školce s dlou-

hodobým programem, který máme ,,šitý na míru“. 
Specifi ka umístění na vsi, blízko přírodě nám umožňují 
naplňovat náš EKO-program s mnoha tématy.

Zároveň, abychom pomohli rodičům a umožnili 
i dětem z vesnice zabývat se různými aktivitami mimo 
školní program, probíhají ve školce zájmové akce. 
Třetí rok doplňujeme standardní výuku kurzy plavání 
a kurzy angličtiny typu Patś englisch, která je vhodná 
pro děti již od 3 let. Druhým rokem probíhá v naší 
škole výuka taneční přípravy a letos s paní učitelkou 
kurzy hry na fl étnu. Mezi rodiči je o tyto aktivity 
nebývalý zájem, a to nás těší, protože zorganizovat 
a skloubit tyto akce se 
školním programem je 
velmi náročné  a musíme 
poskytnout i volné hodiny 
svého času.

Aby rodiče v iděl i 
výsledky a pokroky svých 
dětí, zařadili jsme i na 
letošní besídku krátké 
ukázky těchto aktivit 
a práci jejich lektorek. 
Školka praskala ve švech, 
protože se zvýšeným 
počtem dětí se dostavi-
lo i příslušné množství 
rodinných příslušníků. 
Z toho jsme měli veli-
kou radost a vyjádřená 
ocenění naší práce nás 
vždy povzbudí. Maminky 

a babičky opět zajistily množství dobrot, na kterých si 
všichni pochutnali. Divoký čert a hodný Mikulášek, 
kterým děti připravily speciální písničku, pak rozdali 
každému dáreček.

Poděkování patří našim stálým sponzorům ing. Drá-
bovi, panu Staňkovi, MUDr. Hospodárovi – možná se 
najdou i další? Tímto chci za naše děti poděkovat obča-
nům Braškova za sběr papíru, z jehož výtěžku můžeme 
fi nancovat drobné pomůcky a potřeby. Za rok 2005 to 
bylo 1 499 Kč, letošní svoz teprve přijde.

Všem občanům s celým kolektivem přejeme veselé 
a šťastné svátky, klid a pohodu.

Eva Střelečková
ředitelka školy

foto: ing. P. Černý



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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ:
Brown, D.: Šifra mistra Leonarda
Calmanova, S.: Deník špatné matky
Cartland, B.: Panna v Paříži
Daniel, G.: Kdo vraždí v Cambridgi?
Doktorová, B.: Když se císaři nedaří
Erskinová, b.: Stíny na ostrově
Freemanová, H.: Hořký akord lásky
Kipling,R.: Kim
McBain, E.: Poldové
Pfanner, I.: Vražda v K.
Victorová, B.: Armáda růží
Woodová, B.: Poslední šamanka
Žídková, A.: Devětkrát jeden vrah

NAUČNÁ LITERATURA:
Fotbalové hvězdy 2007
Fondová, J.: Tak šel můj život
Fousek, J.: Buďme k sobě vlídní
Froydová, M.: Kluci v akci II.
Kubů, F.: Ryby podle baštýřek z Třeboňska
Liška, V.: Neslavné konce mocných
Manke, E.: Palmy a velké pokojové rostliny
Mindell, E.: Vitaminová bible pro 21. století
Mikolášek, A.: Saunování pro zdraví
Motl, S.: Mraky nad Barrandovem
Rétyi, A.: Tajemství egyptských pyramid
Vinklář, J.: Pokus o kus pravdy
Vineová, B.: Osudný zvrat
Vrábková, H.: Keltský horoskop
Waochterová, D.: Kouzlo květin v interiéru

Zackerová, Ch.: Bylinky a koření
Zych, J.: Želvy v přírodě a v péči člověka

KNIHY PRO DĚTI:
Brezina, T.: Ségry v průšvihu
Brezina, T.: Ségry na mizině
Březinová, I.: Žofi nka Ofi nka
Blytonová, E.: Amélie, to je nápad
Kratochvíl, M.: Rybáři a hastrmani
Kratochvílová, J.: Nikolo do sedla
Malaová, A.: Andílek Rafael
Neposedné vajíčko
Němeček, J.: Báječné příběhy čtyřlístku
Pascale, A.: Pohádky z lesní mýtinky
Pivodová, K.: Vlčí princezna
Řeháčková, V.: Nemysli jen na kluky
Řeháčková, V.: Jen neskončit v děcáku
Stínil, L.: Lekce z lásky
Týč, J.: Kluci brečí taky
Wróbel, D.: Pohádky s angličtinou
Zapletalová, M.: Editin deník

NAUČNÁ LITERATURA
Andrews, G.: 100 pokusů pro šikovné děti
Bailey, J.: Ohromující fakta o zvířatech
Barská, E.: Neobyčejná místa na zemi
Černý, J.: Mají zvířata sny?
Meier, R.: Samostatně v sedle
Seiler, S.: Divoký západ
Walker, R.: Svět pod mikroskopem
Williams, B.: Otázky a odpovědi
Williams, B.: Svět přírody

Věra Přibylová
knihovnice

Okénko pro děti
Cinky, cinky
zvonek zvoní,
ve vaně se kapr honí,
z mísy voní ovoce,
cinky, cinky, cinkylinky
Už jsou tady VÁNOCE.

A JSOU TU ZASE VÁNOCE
 Tyto svátky byly opředeny spoustou kouzelných 

chvil, tajemstvím, tradicemi a pověrami. Tento den 
se těšíme, až vyjde první hvězda, nastane večer, 
sníme večeři a čekáme na příchod Ježíška. 

„Bim-bam zvoní zvoneček, v pokoji svítí stro-
meček a pod ním plno dárků. Zpíváme koledy, 
oči nám svítí radostí, usmíváme se a je nám dobře 
u srdíčka „Děkujeme Ti Ježíšku!“

Vánoční stromeček k nám pronikl z německého 
území, kde se rozšířil v 17. století.

Jmelí se zavěšovalo do domu, aby se zabránilo 
přístupu zlým duchům. Také se věřilo a stále věří, 
že přináší štěstí.

Vánočka – o pečení vánočky jsou záznamy už 
v 16. století.

Betlém – první betlém se objevil v roce 1560 
v Praze v dominikánském kostele sv. Klimenta.

Vánoční zvyky – veškeré vánoční zvyky, které 
mají něco společného s předpovídáním budouc-
nosti jako například pouštění lodiček se svíčkami, 
sekání díry v ledu, házení pantoflem, krájení 
jablek, třesení bezem, lití olova atd. nemají nic 
společného s křesťanskými Vánocemi, ale jsou 
mnohem starší.

Přečtěte si knihu Pavla Toufara: Český rok na 
vsi a ve městě, kde se dozvíte řadu zajímavostí.

MILÉ DĚTI, PŘEJEME VÁM HEZKÉ VÁNOCE!

Česká lidová pranostika:
- V lednu za pec si sednu.
- Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk 
i zahrad se málo těží.
- Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu.
- Tři králové (6.1.) mosty staví, nebo je boří.
- Když na Alžbětu (19.1.) sněží, sníh dlouho leží.

NEZAPOMEŇTE NA PTÁČKY!!!
 V zimě, kdy je krajina přikryta sněhovou peřinou 

a ptáci nemají přirozené zdroje potravy, uvítají krmít-
ka naplněná nejrůznějšími lahůdkami. Můžete jim 
třeba připravit směs z nesolených arašídů, ovesných 
vloček a slunečnicových semínek. Sýkory si pochut-
nají na lojových koulích se zrním, zavěšených v síťce. 
Jako zdroj tekutin poslouží jablka.

Krmítko
výška motivu: 20 cm
materiál: květináč o průměru 11 cm, vysoký 10 cm, 

bílá foukací barva, bílá akrylová barva, zelené lýko dlouhé 
70 cm, dřevěný korálek o průměru 1,5 cm, zelený mech, 
kulička ptačího krmení.

postup:
1. Na květináč nakreslete předlohu a vymalujte akrylo-

vými barvami. Na horní okraj květináče namalujte motiv 
foukací barvou a podle pokynů výrobce ji vyfoukejte.

2. Do květináče nalepte na vnitřní okraj mech.
3. Na kuličku ptačího krmení uvažte zelené lýko a navlék-

něte ne ně dřevěný korálek, který zajistěte uzlíkem tak, aby 
kulička krmení z květináče vyčnívala. Lýko pak protáhněte 
zespodu dírkou v květináči a krmítko na ně zavěste.

tip: Figurky mohou být na květináči barevné, 
můžeme si je pomalovat vašimi oblíbenými barvami.

Miska jako krmítko
výška motivu: 10 cm
materiál: miska pod květináč o průměru 12 cm, 

květináč o průměru 8 cm, vysoký 7 cm, řetěz s plody 
cesmíny, zelený mech, strukturovaný sníh.

postup:
1. Podle obrázku pomalujte misku po okraji struk-

turovaným sněhem a vše nechte zaschnout.
2. Řetěz s plody cesmíny nalepte po okraji misky 

a dovnitř vlepte mech.
3. Misku nakonec nalepte na květináč otočený 

dnem vzhůru.
tip: Na okraj misky můžete posadit umělého 

ptáčka, dekorace tak bude dokonalá.

Okénko pro ženy
nádech, spadne mu i několik listů. Po tomto období 
přesuneme rostlinu do místnosti , kde teplota 
neklesá pod 10°C. Když nasadí drobná poupata, 
můžeme ji přestěhovat do tepla. Přihnojení do 
půdy i na list je potřebné v jarní a letní době, před 
obdobím klidu v srpnu. Od jara do srpna zalévám 
jako běžné pokojovky, v období od srpna do jara 
pak méně, a to i v době květu!

Množení květiny je velmi snadné: odlomíme 
„větvičku“, necháme ji 2 dny zaschnout na okně 
a poté ji můžeme vsadit přímo do květináče, kde 
budeme vánoční kaktus pěstovat. Sázíme vždy více 
řízků do jedné nádoby.

Na rostlině parazitují puklice. Škůdce nejsnáze 
omezíme a zničíme použitím olejového přípravku 
na zkrášlení listů a běžnými insekticidy (ne Pirimo-
rem!!) s přídavkem kapky smáčedla (Jaru). Smá-
čedlo přidáváme proto, že puklice jsou pokryté 
voskovým štítkem, po kterém voda s přípravkem 
bez přídavku smáčedla snadno steče.

Pozor! Nadměrně zalévané rostliny v nádobě 
se špatným odtokem zálivkové vody mohou při-
jít o kořeny. Květináč proto nesmí stát v misce 
s vodou, přebytečnou vodu vždy slijeme.

VÁNOČNÍ KAKTUSY
Jak je pěstovat?

Hledáme-li rostlinu, která by vykvetla v čase 
Vánoc a navíc bychom se o ni nemuseli příliš starat, 
můžeme být díky vánočnímu kaktusu u cíle.

Rostlinu lze pěstovat snad všude, Díky své 
toleranci ke směsi, ve které roste, možnosti letnění 
a velmi snadnému množení býval dříve kaktus 
velice častou ozdobou bytů. 

Kaktus pochází z Jižní Ameriky, kde roste jako 
epifytní rostlina (například v korunách stromů), 
nikdy ne na přímém slunci. Určitým problémem 
při pěstování je jen skutečnost, že se rostlina nesmí 
v době, kdy kvete, přemisťovat a otáčet. Stane-li se 
to, květy zpravidla opadají. Proto bychom měli i při 
nákupu vybírat takové rostliny, které mají kromě 
květů velkých i drobná  poupata.

Celoročně můžeme rostlinu pěstovat v bytě 
na světle u okna, do kterého nesvítí polední 
a odpolední slunce, Kaktus doporučujeme letnit, 
nasadí pak více květů a také déle kvete. Letníme 
v polostínu pod stromy. V srpnu rostlinu zaléváme 
méně, v té době může kaktus dostat i nafi alovělý 

Cestičko do školy
přes louky do polí
cestičko do školy ušlapaná.
Když jsem tu šlapával
často jsem plakával
sněhem jsi bývala zasypaná.

 Jó,jó,co já se tu nachodím,ale řeknu Vám, 
nevidím to růžově. Samá inovace a co z toho. 
Taková pěkná silnice z Valdeku do Braškova, ta 
se dá z hospůdky  řádně využít – je pěkně široká.

Co pořád mají s tím chodníkem? Já to znám, 
v Kyšicích si k chodníkům postavili i celý náměstí.

No co je to pak za řádný dobrodružství, taková 
cesta domů!

V létě člověk sem tam zakopne o cestující žábu, 
sklouzne se po kolonii slimáků a to pak teprve 
cesta ubíhá.

Jó, panečku, a co teprve v zimě? Všude 
břečka a když se potkají dvě auta, to se člověk 
hned procvičí v trojskoku, či skoku bez tyče přes 
škarpu za veselého výskání ,,Hop Káčo přes bláto 
– nepřeskočím, cáká to“. A když to necáká, tak 
to pěkně klouže ,,Klouzanice, klouzanice, tak 
jsem sebou plác, sníh mi vlezl do čepice, svalila 
mě klouzanice, udělal jsem bááác“.

Ouha, ještě že to bylo za zadní kola! Ale stejně 
je to dobrodružství, hlavně za tmy. Sice místo 

padoucha v křoví číhá policejní hlídka, ále co.
A to jsem se ještě ani nezastal těch ubo-

hých miminek – o co by s chodníkem přišla. 
Takový náklaďák kočár rozhoupe jedna báseň 
a maminka jen jede. Kočár se doma odbahní 
a je to.

A školáci a lidičky co musí do práce? Ať si vez-
mou baterku a trojúhelník – mě stačí silnice.

Ještě, že jim ten chodník pan Brejník zatrh-
nul.Prej jsou už plány a peníze a začalo se! 
Ještě toho trochu! Má pravdu pan Brejník, 
vždyť by jeho pole přes ten chodník nemohla 
řádně nasávat výživnou zimní solanku z mojí 
silnice, no né? A kolem ve škarpách se taky 
najdou různý šikovný věci, takhle by tam byly 

roury s chodníkem a žádnej prostor pro šikovnej 
odpad co si můžu ještě najít. No a až tu bude víc 
domů, a už to bude za chvíli, bude větší provoz 
a víc věcí ve škarpě – zlatý časy! Jen se tu bude 
courat víc lidí po tý mojí oblíbený silnici a to 
je pech, protože všude už ty chodníky postavili 
a já nemám kam jít.

Eva Střelečková
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