
Všichni občané jsou srdečně zváni na 

7. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV

které se koná 

V PONDĚLÍ 19. BŘEZNA 2012 V 17,00 HOD. 
NA OÚ BRAŠKOV

s tímto programem:
 

1. ZAHÁJENÍ
2. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 6. ZASEDÁNÍ
3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2011
4. NÁVRH 1.  ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK 2012
5. RŮZNÉ:

• SPALOVNA VE VELKÉ DOBRÉ
• VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚDRŽBU ZELENĚ
• SOUHLAS S PRONÁJMEM FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
• ZÁMĚR NA ZŘÍZENÍ PARKOVIŠTĚ
• VYBAVENÍ SBĚRNÉHO MÍSTA
• SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚC. BŘEMENE NA CHODNÍK BRAŠKOV–KYŠICE

6. DISKUSE
7. USNESENÍ A ZÁVĚR

Pozvánka

BRAŠKOVSKÉ
NOVINY 

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

březen 2012  Ročník: 22  Číslo: 1

Slovo starosty

Zastupitelstvo po projednání:

a) bere na vědomí:
1. Vzdání se mandátu ing. Miloslavy Vostré
2.  Zprávu o kontrole plnění 4. a 5. zasedání zastupitelstva obce
3.  Informaci o hospodaření obce k 30.11.2011
4. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce v r. 2011 ze dne 27.10.2011
5.  Zprávu o průběhu akcí „Programu výstavby“ z 21.11.2011
b) schvaluje: 
1. 4. změnu rozpočtu obce na r. 2011 s příjmy ve výši 18.806.433,-- Kč a výdaji 20.997.270,-- Kč. 

Schodek rozpočtu bude vyrovnán výsledkem hospodaření v r. 2010.
2. Rozpočet obce na r. 2012 s příjmy ve výši 12.975.000,-- Kč a výdaji ve výši 12.243.000,-- Kč
3. Novelu přílohy č. 1 k vyhlášce č. 4/2005, kterou se upravují poplatky za svoz a likvidaci odpadů 

v souladu s nárůstem DPH
c) volí: 
1. členem zastupitelstva obce p. Jiřího Sochnu
2. předsedkyní kontrolního výboru pí. Štěpánku Pilátovou
3. členem fi nančního výboru p. Bohumila Bečku
d) souhlasí:
1. S uzavřením smlouvy o výpůjčce objektu hřbitova v M. Přítočně a úhradou příslušného podílu 

nákladů na rekonstrukci a provozních nákladů pro rok 2011 ve výši do 50.000,-- Kč
2. S odkupem pozemků č. 78/38, č. 280 a č. 400 za celkovou cenu 154.340,-- Kč od Aelia Property
3. Se zpětným odkupem části pozemku č. 258/102 kudy je veden plynovod a jeho ochranné pásmo 

za cenu, za jakou byl obcí pozemek prodán vč. nákladů, souvisejících s odkupem
4. S prodejem obecních pozemků v k.ú. Doksy č. poz. 1086/5 o výměře 85 m2 za cenu 10,-- Kč/m2 

podle jediné nabídky p. Filipa a pozemek st. č. 353 o výměře 76 m2 za cenu 40,-- Kč/m2 podle 
jediné nabídky od Obce Doksy vč. nákladů souvisejících s prodejem

5. S uzavřením smlouvy o zřízení věc. břemene cyklostezky na pozemcích obce s Naučným střediskem 
ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o.p.s.

6. Se záměrem obce na oslovení zhotovitelů na výměnu svítidel veř. osvětlení
e) ukládá 
starostovi obce:

• výpůjčce na hřbitově M. Přítočno,
• dnes schválených odkupech a prodeji pozemků a
• zřízení věcného břemene na cyklostezku Kladno – M. Kyšice na pozemcích obce

radě obce
• pokračovat v jednání s AELIA PROPERTY o možnosti prodeje pozemku č. 392/1 ul. V  Dubinách

Usnesení
6. zasedání Zastupitelstava obce Braškov, konaného 

dne 19. prosince 2011 na OÚ Braškov

Vážení spoluobčané, 
pravá zima byla krátká, ale o to inten-

zivnější. Projevila se především nízkými 
teplotami. Mnohým z nás to stačilo, i já 
se těším na 21. březen, kdy by v kalendáři 
měla zima skončit, no, uvidíme… 

Významnou událostí konce roku 2011 
bylo zprovoznění Obecního centra na 
Valdeku. Co si pod tímto názvem vlastně 
představuji? Především je to možnost 
získání potravin, a to hlavně pro občany, 
kteří nemají možnost se bezproblémově 
dopravit mimo obec. Také si lze na tomto 
místě posedět, občerstvit se, a to jak uvnitř, 
tak i vně Obecního centra. Zajímavým do-
plňkem jsou určitě i toalety a parkoviště. 
Toto Obecní centrum bude praktické i pro 
občany, kteří budou využívat valdeckou  
náves. To znamená především rybník, atd. 
Obecní centrum na Valdeku též plní funkci 

informační, pomocí naší aktualizované 
informační tabule. Někteří pánové, blížící 
se důchodovému věku, by zde chtěli založit 
klub pétanque. 

Zajímavou stavební aktivitou, která v 
obci probíhá, je rekonstrukce obecního úřa-
du. Tento projekt zahrnuje zateplení celého 
objektu, novou střechu, přístavbu ordinace, 
bezbariérový přístup do volební místnosti i 
nový archiv obecních dokumentů. Důležitou 
informací v této otázce je hlavně to, že tuto 
rekonstrukci hradí Fond rozvoje obcí a měst 
Středočeského kraje. Naše další stavební vize 
se soustřeďují na stavební řízení chodníku z 
Braškova do Kyšic. Cílem je získání stavební-
ho povolení a fi nancí pro chodník na pozem-
cích Středočeského kraje a hlavně budeme 
doufat, že zvítězíme v odvolacím řízení, které 
proti tomuto záměru podal ing. arch. Josef  
Müller jako vlastník sousedících pozemků. 

Do budoucna vidím jako velmi důležité, 
aby v naší obci vzniklo jakési centrum, kde 
by bylo možno provádět různorodé občan-
ské aktivity. Byl bych moc rád, kdyby jste 
zareagovali na mém e-mailu a vyjádřili svůj 
názor na to, zda by obec měla koupit objekt 
původní Chalupovic  hospody na Braškově.  
Zde by se daly vybudovat tyto prostory, 
včetně malé restaurace, jak ji pamětníci 
pamatují. 

Zároveň bych vás chtěl požádat o váš 
názor na to, zda by mělo na Háji vzniknout 
jakési stabilní místo vybavené pro pořádání 
různorodých kulturních akcí. Myslím tím 
aktivity, jakou byl např. Country festival 
pořádaný v minulém roce. 

Důležitou informací pro vás pro všechny 
jsou také otázky ohledně spalovny ve Velké 
Dobré. Malá rekapitulace. Středočeský kraj 
tuto zrůdnost zamítl, investor se odvolal 

na Ministerstvo životního prostředí a to 
celou věc vrátilo k opakovanému projed-
návání. Je to pro mne překvapení, neboť 
původně jsem si myslel, že Ministerstvo 
životního prostředí spalovny nepropaguje. 
Je to názorná ukázka, jak podnikatelské 
lobby propojené s politickým tlakem, 
dokáží postavit věci na hlavu. Pro vás, 
jako občany Braškova a okolí, je důležité, 
že pokud by ke spuštění provozu došlo, 
znamená to zhoršení životních podmínek 
pro nás pro všechny, včetně dopadu na 
cenu našich nemovitostí. Buďme bdělí, 
budeme se bránit. 

Závěrem vás všechny zvu 30. 4. na 
Čertovku na Čarodějnice a ještě před tím 
– veselé Velikonoce!

 
Ing. Vladimír Dráb

starosta@braskov.cz



Zprávy z obecního úřadu

Proč ordinace na Braškově?

Usnesení
22. schůze rady 5. 12. 2011

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí

• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• vzdání se mandátu na člena zastupitelstva M. Vostré z pracovních důvodů

• souhlasí a předkládá k odsouhlasení zastupitelstvu obce
• cenovou nabídka na odkup pozemků od Aelia Property, s tím že část poz. č. 392/1 (lesní cesta) 

bude předmětem dalšího jednání
• návrh na změnu poplatků za odpad pro r. 2012
• návrh na odkup části pozemku č. 258/102 
• návrh smlouvy na věcné břemeno cyklostezky

•  schvaluje
•  program 23. schůze rady 9.1.2012
•  upřesněný program 6. zasedání zastupitelstva
•  návrhy inventarizačních komisí na vyřazení dlouhodobého hmotného majetku, jak byly pro-

jednány fi n. výborem 5.12.2011
•  odpisový plán dlouhodobého majetku dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2012

23. schůze rady 9. 1. 2012
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí

•  zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
•  výsledek hospodaření obce k 31.12.2011

•  souhlasí
•  s připojením inž. sítí pro novostavbu do nové komunikace K Háji za podmínky 100%  dodržení 

technologických postupů nutných při uvedení komunikace do původního stavu
•  s předložením záměru na vybudování stabilního podia v lesíku na Háj k projednání zastupi-

telstvu

•  schvaluje
•  program 24. schůze rady 23.1.2012
•  fi nanční odměnu pro paní V. Přibylovou
•  a stanoví výši odměn pro nového zastupitele J. Sochnu a novou předsedkyni kontr. výboru 

Š. Pilátovou

24. schůze rady 23. 1. 2012
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí

•  zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
•  výsledek hospodaření obce k 31.12.2011 

•  souhlasí
• s uzavřením smlouvy s fi rmou paní Krutišové na administraci stavby „Chodník Braškov – Kyšice“
• s odesláním dnes schváleného stanoviska obce k odvolání arch. Müllera do stavebního povolení 

na „Chodník Braškov – Kyšice“
• s uzavřením nové pojistné smlouvy na pojištění majetku obce s ČP a.s. podle výběrového 

řízení fi rmy BOZK

•  schvaluje
• program 25. schůze rady 6.2.2012

25. schůze rady 6. 2. 2012
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí

•  zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu

• souhlasí
• s termínem 7. zasedání zastupitelstva 19.3.2012
• s uzavřením smlouvy s obcemi M. Přítočno, V. Přítočno a Pl. Újezd v záležitosti evidence 

majetku a vlastnictví nemovitostí
• s orientačním návrhem na 1. změnu rozpočtu obce na r. 2012

•  schvaluje
•  program 26. schůze rady 20.2.2012

26. schůze rady 20. 2. 2012
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí

• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• informaci o plnění „Programu výstavby“, zejména akci „Chodník Braškov – Kyšice“

• souhlasí
• s realizací parkoviště v prostoru proti hřišti v souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi
• s podáním žádosti o odkoupení pozemku č. 245/7 na Háji 
• s návrhem programu 27. schůze rady 2.4.2012

•  schvaluje
•  termín a program 7. zasedání zastupitelstva 19.3.2012

Zasedání vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení 4. a 5. zasedání, zápis z dílčího přezkoumání 
hospodaření obce, zprávu o průběhu výstavby a vzdání se mandátu ing. Vostré. 

Zastupitelstvo dále schválilo 4. změnu rozpočtu obce na r. 2011, rozpočet obce na r. 2012 a novelu 
přílohy k vyhlášce o poplatcích za svoz a likvidaci odpadu.

Členem zastupitelstva zvolilo p. Jiřího Sochnu, předsedkyní kontrolního výboru pí. Štěpánku Pilátovou 
a členem fi n. výboru p. Bohumila Bečku.

Zastupitelstvo dále odsouhlasilo uzavření smluv o výpůjčce objektu hřbitova Malé Přítočno, odkupy 
a prodej pozemků a uzavření smlouvy o zřízení věc. břemene cyklostezky. Souhlasilo rovněž se záměrem 
na oslovení zhotovitelů na výměnu svítidel veřejného osvětlení. Tato akce probíhá.

V závěru usnesení zastupitelstvo uložilo starostovi uzavřít schválené smlouvy. Tento úkol byl splněn. 
Radě obce pak zastupitelstvo uložilo pokračovat v jednání s Aelia Property o možnosti prodeje pozemku 
č. 392/1 (ul. V Dubinách). Jednání o této záležitosti je složité a stále probíhá.

        František Haas

Vážení spoluobčané. 
Naše vesnice, a myslím, že je to názor  obecně přijatelný, patří mezi  nejhezčí  obce  v širokém okolí. 

K takto vyhlížející obci patří jistě  hasičská zbrojnice,  prosperující  hostince, konzum, fotbalové družstvo, 
školka,  místa  na relaxaci. Doposud  ale chyběla   dobře dostupná  lékařská péče. Od léta  2011 jsem 
začala vyjednávat se Středočeským krajským úřadem a pojišťovnami o možnosti  zřízení  ordinace  
praktického lékaře pro vás na Braškově. Podařilo se.

S podporou  zastupitelstva obce  se začala budovat  nová ordinace v prostorách obecního úřadu. 
V současné době probíhají  závěrečné úpravy interiéru, tak aby  provoz ordinace mohl  začít 2.4.2012. 
Vstup do ordinace je bezbariérový. V bezprostřední blízkosti  je zastávka autobusové dopravy a parkoviště.

Co nabízíme?
Komplexní péči o registrované pacienty, zejména se zaměřením na metabolické a kardiovaskulární  

onemocnění, včetně poradenství v oblasti zdravého životního stylu, problematiky obezity, odvykání 
kouření, preventivní prohlídky, péči o nekomplikované diabetiky 2. typu, o pacienty  se zvýšeným  
cholesterolem, sledování  nemocných  s vysokým krevním tlakem a stanovení  kardiovaskulárního 
rizika. Dále posouzení zdravotní způsobilosti. Očkování proti chřipce, tetanu, žloutenkám, klíšťové ence-
falitidě. Pro fi rmy a podniky – prohlídky závodně preventivní péče ve smyslu §40 zákona č.20/1996 Sb.

Ordinace je moderně vybavena, včetně přístroje na rychlou laboratorní diagnostiku, umožňujícího 
změřit některé laboratorní parametry do několika minut přímo na místě, z kapky krve. Jedná se např. o 
CRP, parametr  zánětu, důležitý  zejména v rozhodovacím procesu, zda nasadit antibiotika. Dále krevní 
srážlivost INR (Quick) potřebný u pacientů, kteří užívají lék warfarin, po zánětech hlubokých žil, po em-
bolizacích do plic nebo v prevenci po ortopedických operacích. Pro diabetiky  je zásadním ukazatelem 
dlouhodobé kompenzace onemocnění tzv. glykovaný hemoglobin. Dalším parametrem,  který naše malá 
laboratoř  umožňuje stanovit, je skryté neboli tzv. okultní krvácení do stolice, a to s vyšší přesností než 
tzv.“papírkové metody“. Toto vyšetření je základem  v prevenci nádorů tlustého střeva. K  posuzování 
vzorků moči užíváme přístrojovou diagnostiku HandUreader, která významně napomáhá  zpřesňovat 
hodnocení močového nálezu, tudíž např. minimalizuje zbytečné nasazení antibiotik z důvodu infekce 
močových cest. Provádíme elektrokardiografi i neboli EKG vyšetření  srdce. Měření okysličení krve prsto-
vým oxymetrem, realizujeme  u pacientů  s chronickou zhoršující se  či s akutní  dušností, u onemocnění 
plic  nebo srdce. Pro pacienty, kteří trpí vysokým tlakem  jsme  pořídili tlakový holter, jenž zazname-
nává hodnoty krevního tlaku po dobu 24 hodin. Tudíž vhodná metoda pro posouzení  nastavené  léčby 
krevního tlaku, pro pacienty s kolísavým tlakem, v diagnostice  vysokého krevního tlaku a zvláště pro 
nemocné s tzv. syndromem  bílého pláště. Výhledově plánujeme  pořízení přístroje na břišní sonografi i.

Samozřejmostí je přítomnost vyškolené sestry. V současné  době  se jedná o  zřízení výdejny léků 
v blízké dostupnosti ordinace, upřesníme. Ambulance bude otevřena od pondělí do čtvrtka, vyjma pátku 
(kdy bude přítomna pouze  sestra, já v té době pracuji v diabetologické a podiatrické ambulanci nemocnice 
Rakovník). Ordinační hodiny viz níže.

Podrobnější informace budou dostupné na webových stránkách ve 2. polovině března.
Začínáme tzv. na zelené louce – tudíž nebude problém registrovat vedle  braškovsko-valdeckých 

občanů i pacienty z okolních obcí.

Těší se na vás MUDr. Ilona Konečná a její sestřičky.

Ordinační hodiny

Pondělí 6.00–9.00                  
  6.00–8.00 odběry, 6.00–9.00 akutní případy 
  (MUDr. Konečná 10.00–15.00 – interní ambulance v Novém Strašecí Masarykovy Nemocnice Rakovník)
Úterý  13.00–18.00
  13.00–15.00 akutní případy, 15.00-18.00 objednaní + poradna pro nekomplikované diabetiky a
  pacienty s hypercholesterolémií
Středa 6.30–12.30
  6.30-8.00 odběry, 6.30-10.00 akutní případy,  10.00–12.30 objednaní, 12.30–13.00 telefonické
 konzultace 
Čtvrtek 6.30–12.30    
  6.30–8.00 odběry, 6.30–10.00 akutní případy, 10.00–12.30 objednaní, 12.30–13.00 telefonické
 konzultace
Pátek  7.00–10.00 – přítomna pouze sestra   
  (MUDr. Konečná – klinický den – diabetologie a podiatrie interní oddělení Masarykovy Nemocnice Rakovník)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU  BRAŠKOV.

Magistrát města Kladna, Úřad architektury a územního plánování jako příslušný pořizovatel výše 
uvedeného územ. plánu  podle § 6 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon) vám oznamuje vystavení a veřejné projednání návrhu  Územního 
plánu Braškov. Jedná se o řízení v souladu s § 52 výše uvedeného zákona.

Veřejné projednání spojené s odborným výkladem se bude konat
 dne  26. 4. 2012 v 16. hod.  v zasedací síni na Obecním úřadu obce Braškov.

Návrh územního plánu  bude k veřejnému nahlédnutí od 29.3. 2012 do  30.4. 2012  na Magistrátu měs-
ta Kladna, Úřad architektury a územního plánování, místnost č. 105, I. patro v pracovních dnech a na 
Obecním úřadu obce Braškov (případné info na tel. čísle 312698527, 724188890).

Výzva podle § 52 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu:
 (1) Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce 
veřejnosti.
 (2) Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 
1.) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva 
a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko 
k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. 
Orgánem obce pro uplatnění připomínky je v samostatné působnosti rada obce (§6 odst.6 stavebního 
zákona), v případě, že obec radu nevolí, pak zastupitelstvo obce. 

Korespondenci zasílejte na adresu Magistrátu města Kladna, Úřad architektury a územního plánování, 
nám. Starosty Pavla 44, 272 01, Kladno.

Vyhláška bude zveřejněna na úřední desce města Kladna a obce Braškov a dále na úředních deskách s 
dálkovým přístupem uvedených obcí, tzn. www.mestokladno.cz  a www.braskov.cz
Pozn.: dokumentace návrhu bude případně k nahlédnutí na internetových stránkách obce.

Ing. arch. František Müller
Vedoucí úřadu architektury a územního plánování 

Magistrátu města Kladna

Kontrola plnění usnesení 6. zasedání zastupitelstva, 
konaného 19. 12. 2011



Zprávy z obecního úřadu

Kauza „Chodník Braškov– Kyšice“

poř.
č. NÁZEV AKCE – PROJEKTU STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE

NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)
PROJEKTOVÁ 

DOKUMENTACE
MANAŽER 
PROJEKTU

POZNÁMKA
CELKEM

z toho

DOTACE
NÁKL. 
OBCE

1. BRAŠKOV � VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Dětské hřiště vč. in-line dráhy na Háji Zahájeno v r. 2010. Dokončeno v r. 2011. 6942 3549 3393 ing. Dolejšová
Dokončeno a uvedeno do užívání. Kolaudační rozhodnutí 
z 24.8.2011.

Víceúčelová hala, oplocení hřiště, dětský 
koutek na hřišti

Vydáno stavební povolení, o jehož 
prodloužení bude třeba požádat. 

30184 27000 3184 Zpracována.
ing. Dolejšová, 
ing. Doksanský

Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu (dotace 
odhadnuta ve výši 90 %)

Parkoviště a komunikace spojující sportoviště

Žádost o dotaci nebyla schválena, 
Bude proto opakována pro příští rok 
a dokumentace bude rozšířena o 
parkoviště a část ul. K Háji. 

5100 4600 500
Pro novou žádost 
bude dokumentace 
přepracována a doplněna.

ing. Dolejšová, 
ing. Doksanský

Žádost o dotaci bude opakována pro r. 2013

2.
ÚZEMNÍ PLÁN VČETNĚ DOKUMENTACE 
SEA

Projednání s orgány a organizacemi 
proběhlo 29.6.2011, všechna jejich vyjádření 
již byla předána Útvaru hl. architekta Města 
Kladna. Návrh ÚP je dokončen.

350 0 350
Zpracován návrh a 
projednán 29.6.2011.

p. Haas
Návrh ÚP byl předán Útvaru hl. architekta Magistrátu města 
Kladna a projednán se Stč. krajem. Předpokládá se veřejné 
projednání v I. pololetí r. 2012.

3.
TOSKÁNKA � DOKONČENÍ 
INFRASTRUKTURY

Zahájeno v úvodu r. 2011 a dokončeno 
v srpnu 2011.

4650 3600 1050 ing. Dolejšová
Bylo dokončeno vč. požadovaných víceprácí (viz usnesení 
3. zastupitelstva 4.4.2011)

4.
REVITALIZACE OBECNÍHO CENTRA 
BRAŠKOV�VALDEK Akce byla zahájena v r. 2011. 4731 3800 931

Zpracována dokumentace 
a vydáno stav. povolení 
24.8.2011.

B. Bečka Je dokončeno a bylo kolaudováno 2.2.2012.

5.
REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO 
ÚŘADU A ZŘÍZENÍ ORDINACE

Dokumentace je zpracována, vydáno stav. 
Povolení, stavba je zahájena.

2071 0 2071
Je zpracována vč. opravy 
střechy a zateplení fasády.

B. Bečka
Je dokončeno a zkolaudováno, uvedeno do provozu bude 
2.4.2012. Očekáváme rozhodnutí o dotaci na zateplení 
fasády a opravu střechy.

6.
REVIALIZACE VSTUPNÍHO PROSTORU 
DO OBCE BRAŠKOV � SBĚRNÉ MÍSTO

Akce je zahájena. 1877 1500 377 Zpracována a doplněna. Ing. Dolejšová Bylo dokončeno v r. 2011.

7. REKONSTRUKCE STŘECHY MŠ BRAŠKOV
Dokunentace zpracována, probíhá stav. 
řízení o povolení stavby. Je požádáno 
o dotaci.

2000 1600 400 Zpracována B. Bečka Jde o likvidaci havárie a rekonstrukci celé střechy.

8.
REKREAČNÍ A IZOLAČNÍ ZELEŇ V OBCI 
BRAŠKOV�TOSKÁNKA

Zpracována studie a žádost o dotaci z 
FROMu.

1550 1470 80 Nutno zpracovat. Ing. Dolejšová
Cílem je úprava prostoru návsi této části obce, zejména 
doplnění chybějící zeleně.

9. SPOJOVACÍ CHODNÍKY A PĚŠÍ KOMUNIKACE

a)
přístup do lokality Družec spolu s 
rekonstrukcí odvodnění v sev.části 
Valdeka 

Je zpracován návrh tras.Ing. Kolrusz 
ověří možnosti fi nancování na SFŽP 

1200 960 240
Zpracovat dokumentaci a 
žádost o dotaci

ing. J. Kolrusz                  
Ověřeny vlastnické vztahy k pozemkům a probíhají 
jednání s jejich vlastníky.

b)
zvýšení bezpečnosti chodců na 
silnici Valdek–V. Dobrá

ADSUM zpracovává návrh u dopravních 
opatření a značení.

150 0 150 Zpracována ing. J. Kolrusz                  
Jde o úpravu dopravního značení, zvyšující bezpečnost 
chodců.

c) chodník Braškov–Kyšice Pro nesouhlas majitele pozemku bude 
chodník veden po zatrubněném příkopu

3850 2890 960 Dokumentace zpracována. p. Haas

Jde o chodník v délce asi 700 m, navazující na chodník v 
Kyšicích. Bude požádáno o dotaci SFDI. Je vydán územní 
souhlas a stav. povolení, proti kterému se odvolal majitel 
soused. pozemku arch. Müller.

d) chodník Toskánka Je zpracován návrh dokumentace 3500 2800 700
Zpracován návrh 
dokumentace.

Ing. Dolejšová
Jde o chodník podél silnice v zastavěné části Toskánky. 
Bude požádáno o dotaci SFDI.

10.
REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

ulice Krátká Byla realizována v návaznosti na novou 
komunikaci lokality Hřebíkových.

802 0 8002 ing. Doksanský Je dokončeno.

11. OSTATNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

ulice V Dubinách 750 0 750 Zatím není zpracována. není zatím určen
Pozemek pod komunikací není ve vlastnictví obce, je nutné 
ho odkoupit. Vlastník na naše žádosti nereaguje.

ostatní komunikace
Jde o místní komunikace V Zátiší, Pod 
Horkou, K Háji (část), Akátová, U Dubu a 
V Podlískách.

20550 15915 4635
Je zpracována, část bude 
nutno aktualizovat. 

není zatím určen
Úpravy nelze fi nancovat bez dotací, očekáváme vyhlášení 
vhodného dotačního titulu.

Program výstavby CELKEM: 90257 69684 20573

PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV PRO 6. VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010–2014 – AKTUALIZACE II/2012

Zpracoval F. Haas, únor 2012,  projednáno jako návrh 27. schůzí rady obce 5.3.2012

akce pro něž je uzavřena smlouva o 
dotaci či se uvažuje o podání žádosti

rozestavěná
akce

dokončená
akce

Komentář k tabulce:
Z přiložené tabulky „Programu výstavby“ je zřejmé, že jeho plnění po 1/3 volebního období je velice 

úspěšné. Z celkového počtu 11 akcí bylo již dokončeno 6 akcí, tedy více než 50% a jedna akce (územní 
plán) je nedokončena. K jeho veřejnému projednání dojde v 1. pololetí t.r..  Na další 3 akce je podána 
žádost o dotaci a připravena je i žádost o dotaci na chodník Braškov – Kyšice, která však zatím nemůže 

V souladu s „Programem výstavby“ jsme zahájili přípravu na dokumentaci této akce. Původní 
záměr předpokládal, že chodník povedeme po pravé straně z Braškova do Kyšic na poli za příkopem. 
Po předběžném zaměření jsme tento návrh zaslali majiteli pozemku č. 294/1 arch. Josefu Müllerovi. 
K ujasnění podrobností si vyjednal schůzku, při které mě seznámil s podmínkami souhlasu. Za tento 
souhlas požadoval, abychom změnili územní plán obce a tři jeho pozemky na Valdeku (p.č. 294/13, 
243/89 a 243/90) o celkové výměře 18.317 m2! zařadili do územního plánu jako stavební (tj. celkem asi 
20 parcel). Tento požadavek jsme samozřejmě odmítli a po konzultaci s KSÚS jsme přepracovali projekt 
tak, že chodník zřídíme na zatrubněném příkopu silnice II/118. Na tuto stavbu bylo vydáno územní 
rozhodnutí a posléze i stavební povolení a Rada Stč. kraje vyslovila souhlas s bezúplatným převodem 
příslušné části pozemku silnice. Poté co jsme získali souhlasy ostatních vlastníků (Veseta, p. Adam) jsme 
připravili žádost o dotaci na SFDI.

Arch. Müller se však do stavebního povolení odvolal, stavební povolení proto není pravomocné a 
žádost o dotaci nemůžeme předložit, protože právě pravomocné stavební povolení je jednou ze základ-
ních podmínek.

Důvody arch. Müllera spočívají v tvrzení, že vždy v zimním a předjarním období vzniká na části jeho 
pole rozsáhlá souvislá vodní plocha. Ostatně v těchto dnech je to viditelné a fotodokumentaci stávajícího 
stavu jsme doložili k našemu stanovisku ke zmíněnému odvolání.

Jsem dlouhodobým pamětníkem a vím, že tato situace nastává každoročně z jednoduchého důvodu, 
že totiž tato část pole u Braškova je pod úrovní příkopu, který ji samozřejmě nemůže odvést. Zatrubnění 
příkopu na této situaci nic nezmění. Řešením je oddrenážování této části pozemku se zaústěním do pro-
pustku a tento kompromisní návrh jsme doporučili v našem stanovisku k odvolání.

Spis byl odeslán na odbor dopravy Krajského úřadu Stč. kraje a my jsme přesvědčeni , že odvolání arch. 
Müllera bude jako bezpředmětné odmítnuto, a že stavební povolení nabude právní moci.

Bohužel však patrně uplyne lhůta pro podání žádosti o dotaci, bez níž nemůžeme chodník realizovat.

        František Haas

být podána, neboť vydané stavební povolení není dosud pravomocné. Odvolal se do něj totiž majitel 
sousedního pozemku arch. Müller. Podrobnosti uvádíme v samostatném článku

 Realizace ostatních v „Programu výstavby“ zařazených akcí je závislá na možnosti získání dotací. 
Obec dosavadním způsobem hospodaření má zajištěny prostředky na případnou spoluúčast při jejich 
fi nancování.

        František Haas



výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změnách

%

P Ř Í J M Y
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR) 6 395 923,71 6 500 000,00 98,00%
daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin. 1 417 466,25
daň z příjmů FO ze sam.v.č. 176 111,41
daň z příj. fyz.os. z kap. výn. 137 035,46
daň z příj.práv.os. 1 431 655,06
daň z přid.hodnoty 3 233 655,53
poplatek za odnětí lesa 0,00
daň z nemovitosti 557 134,30 500 000,00 111,00%

NEDAŇOVÉ
pronájmy 17 448,00 20 000,00 87,00%
vodné MŚ 5 040,00
nájemné za byt MŚ 12 408,00
odpady 566 937,00 580 000,00 98,00%
zn.na popelnice 445 917,00
pytle na tř.od. 23 220,00
popl.velk.a neb.odpad 97 800,00
správní poplatky (vč. automatů) 38 250,00 30 000,00 128,00%
Ekokom 60 189,50 60 000,00 100,00%
výtěž.VHA a popl. ze psů,hřiště 41 160,00 45 000,00 91,00%
Ostatní nedaň.příjmy 42 554,86 50 000,00 85,00%
tiskopisy,ost.popl.věc.břem.,sponz.dar 11 020,10
úroky z BÚ 31 534,76
DOTACE-"Dokončení infrastr.Toskánky" 2 618 405,00 2 618 405,00 100,00%
DOTACE - OÚ - státní správa 257 300,00 257 300,00 100,00%
DOTACE na volby a sčítání lidu 30 494,00 30 494,00 100,00%
DOTACE na revit."obecního centra Valdek" 0,00 0,00 0,00%
DOTACE na "Sběrné místo" 0,00 0,00%
DOTACE - hasiči 2 484,00 202 484,00 1,00%
DOTACE na knihovnu 38 900,00 38 900,00 100,00%
DOTACE NA AKCI „In-line dráha“ 3 538 014,07 3 549 000,00 100,00%

OSTATNÍ PŘÍJMY:
Smlouva hasiči (Kyšice) 12 000,00 12 000,00 100,00%
Smlouva hasiči (V.Dobrá) 18 000,00 18 000,00 100,00%
Daň z příjmu práv.osob za obec 971 850,00 971 850,00 100,00%
Prodej akcií VKM a.s. Mě.Kladnu 923 240,00 923 000,00 100,00%
ŘSD-kruhový objezd (elektřina) 92 370,00
Prodej pozemků 2 471 600,00 2 400 000,00 103,00%

PŘÍJMY C E L K E M 18 694 254,44 18 806 433,00 99,00%

V Ý D A J E :
NEINVESTIČNÍ
opravy silnice,chodníky,údržba,rybníky 103 701,00 180 562,00 57,00%
MŠ - příspěvek na provoz 200 000,00 200 000,00 100,00%
ZŠ - příspěvek na neinv.výdaje 291 682,00 300 000,00 97,00%
knihovna - knihy a odměna 49 586,60 40 000,00 124,00%
knihovna-dotace 41 000,00 41 000,00 100,00%
kronika - materiál a odměna 6 000,00 10 000,00 60,00%
Sbor pro občanské záležitosti 34 263,00 40 000,00 86,00%
podpora mlád.oddílu kopané 40 225,00 100 000,00 40,00%
hřiště vč.dětského koutku - provoz 193 863,00 310 000,00 63,00%
dětské hřiště 25 367,00
hřiště Valdek 168 496,00
veřejné osvětlení - el.energie 264 915,00 285 580,00 93,00%
veřejné osvětlení - údržba 74 880,00 100 000,00 75,00%
veřejná zeleň 448 481,00 419 000,00 107,00%
odpady celkem (VaN,CZ ekologie) 697 943,70 630 000,00 111,00%
MPS zál.na známky 397 344,50
likv.velko.odpad 292 475,00
nebezp.odpad 8 124,20
sportovní ativ.mladých hasičů 188 616,00 200 000,00 94,00%
hasiči-dotace neinv. 2 484,00 2 484,00 100,00%
Sdružení dobrovol.hasičů 252 140,32 250 000,00 101,00%
náklady na volby a sčít.lidu 30 494,00 30 494,00 100,00%
správa OÚ (včetně odměny zastupitelů) 2 371 632,89 2 500 000,00 79,00%
odměny zastupitelstva 667 186,00
platy zaměstnanců 575 990,00
rozdíl platů za r.2011 a 2012 -16 839,00
různé práce pro OÚ 116 988,00
pov.poj.na soc.zab. 144 001,00
pov.poj.na zdr.poj. 111 878,00
zák.poj.odpovědnosti 2 421,00
náhrada mzdy za nemoc 3 235,00
právní služby 16 400,00
poj.obecního majetku 50 932,00
popl.za měř.rychlosti v obci 18 000,00
všeobecný mat. 50 713,40
nákup DHM (židle,nábytek u starosty)  48 345,00
odborné publ. 7 454,00
voda 1 822,00
plyn 53 767,10
elektrická energie 13 176,00
služby pošt 2 236,00
služby telekom. 75 378,03
služby peněžn.ústavů 13 743,50
zálohy pokladny 0,00
školení 6 310,00
nákup služeb (not.úschova akcií,projekt ÚSES,roč.popl.KEO) 267 743,76
pohoštění 371,00
cestovné 56,00
daně a popl.,kolky 7 500,00
řešení přestupků-Mě.Unhošť 2 400,00
sponz.dar Policii 1 000,00
opravy (mont.ván.výzdoby,opr.zab.zař.,aut.zast.) 95 747,10
daň z příjmu práv.osob za obec 971 850,00 971 850,00 100,00%
penále FU 73 943,00
sponzorský dar  skupina Paprsek 5 000,00
daň z převodu pozemku 146 150,00 147 300,00 99,00%
rozpočtová rezerva 0,00

celkem 6 488 850,51 6 758 270,00 96,00%

INVESTIČNÍ:
projekty a inž.činnost 129 360,00 191 000,00 68,00%
rekonstrukce MŠ (oprava střechy,plány) 202 315,00 202 000,00 100,00%
rekonstrukce OÚ-rozšíření ordinace 229 680,00 0,00 0,00
rekonstrukce č.p. 31 (studie,opr.) 2 512 391,20 2 385 645,00 105,00%
územní plán 310 500,00 300 000,00 104,00%
In-line dráha vč.navýšení o ROP neuhr.nákl. 5 451 017,15 5 451 000,00 100,00%
dokončení infrastruktury Toskánka 4 594 620,25 4 600 000,00 100,00%
Sběrné místo 0,00
oprava ul. U Dubu 0,00
ul. Krátká 802 355,14 802 355,00 100,00%
kofi nancování investic 0,00 0,00 0,00%
nové VO (ul.Lesní) 35 880,00 36 000,00 100,00%
dražba-pozemek 1 000,00 1 000,00 100,00%
hasiči-dotace 174 084,00 200 000,00 87,00%
sněžná fréza 69 780,00 70 000,00 100,00%
rozpočtová rezerva 0,00

celkem 14 512 982,74 14 239 000,00 102,00%

VÝDAJE CELKEM 21 001 833,25 20 997 270,00 100,00%

Zůstatek na BÚ Spořitelna 2 291 787,35
Zůstatek na BÚ -Toskánka 1 393,40
Zůstatek na BÚ -prodejna 1 001,20
Celkem 2 294 181,95

Výsledek hospodaření k 31.12.2010 4 601 760,76

Výsledek hospodaření obce k 31. 12. 2011
Zprávy z obecního úřadu Zprávy z komisí

Zprávy z MŠ

PSI A LIDÉ � PROČ SE MAJÍ RÁDI ?

Psi zaujímají v lidském společenství stále významnější pozici. Dalo by se říci, že jejich obliba roste 
úměrně s rozvojem civilizace. Nelze přehlédnout vzestupný trend  více pejsků v rodinách. Drsnější 
jako „venkovní“ a malí mazlíci jako „vnitřní“ do bytu. Svou oblibu pes získal zejména svoji věrností, 
vděčností a porozuměním člověku. Nenahraditelnou roli zastává pes zvláště pro lidi osamocené nebo 
opuštěné, kterým nahrazuje přátele. Řada příkladů ukazuje, že ani výběr pejska není náhodný. Jednak 
platí, že psi – stejně jako malé děti -poznají již při prvním  kontaktu, zda je má dotyčný člověk rád. 
Jednak se ukazuje, že si člověk instinktivně vybírá psa, který je blízký nejen jeho vizáži, ale i jeho 
naturelu. Z velkého množství citátů a bonmotů o síle vztahu mezi člověkem a psem jen namátkou 
některé od významných osobností.

Historie je naplněna příklady o věrnosti psů více, než o věrnosti přátel. Guy de Maupassant 
Nikdo neocení genialitu vašich slov více, než váš pes. Christopher Morley         
Pes je jediný tvor na světě, jehož láska k člověku zastíní i lidskou sebelásku. Johs  Billings     
Můj pes nemluví. Asi proto mu rozumím. Pierre Wolf                       
Psi ztělesňují naše pouto s rájem. Milan Kundera                  
Každý pes má jedno velké přání. Milujte mne. Helen Exleyová                               
Pes má už své pevné místo i na internetu, kde je řada webových adres a portálů, které se zabývají 

nejen plemeny, ale i vystavováním, inzercí, seznamkou, kalendáři pro výběr jmen, psími útulky, ale i 
hotely a salony. Například na portálu Svět pejsků.cz je uvedeno třídění plemen podle FCI (Mezinárod-
ní kynologická federace) do 10 základních skupin 
podle vzhledu a využití:
1. Ovčácká, pastevecká a honácká 
2.  Pinčové, knírači, plemena molossoidní a 

švýcarští salašníci  
3.  Teriéři    
4. Jezevčíci   
5. Špicové a tzv. primitivní plemena
6. Honiči a barváři 
7. Ohaři 
8. Slídiči, retrieveři a vodní psi
9. Plemena společenská
10. Chrti

Celkem je však plemen téměř tisícovka! Je zřejmé, že každá skupina plemen má odlišné využití a 
k tomu je vhodné přihlížet při výběru psa. Spokojenost psa totiž závisí zejména na tom, do jaké míry 
mu umožníme činnost, ke které je určen. Nejhorší potupa pro psa, které se stále ještě lidé dopouštějí, 
je degradovat jej pouze k hlídání domu či pozemku. Často v jakémkoliv počasí, bez základní péče a 
bez kontaktu s člověkem. Právě tito zanedbaní a nešťastní jedinci jsou schopni napadnout člověka 
i s tragickými následky. Je možno řadu takových případů citovat ze statistik, uváděných v mediích.                                                                                                
Málokdo se však svému psu věnuje tak důsledně, aby pro něj zajistil speciální výcvik včetně za-
městnání. Většina psů se naštěstí spokojí s pravidelným venčením alespoň dvakrát denně. Pokud to 
zavedeme, pes je za to nesmírně vděčný. Člověk, který má psa opravdu rád, už mu to nedokáže nikdy 
odepřít a pes se o toto právo zjevně hlásí.  Jeho oči napovídají, že je to pro něj ta největší odměna. 
Ani jeho pán však nebude litovat, protože zanedlouho shledá, že pravidelný pohyb prospívá i jemu. 
Pes, stejně jako člověk, potřebuje sociální kontakty. Neméně významné jsou pro psa i čichové vjemy 
mimo jeho rajon, který zná zpaměti. Aby však vzájemné kontakty při potkávání lidí s pejsky mohly 
být příjemnou společenskou událostí, je nutno dodržet určité zásady. Pes by měl mít alespoň základní 
výcvik k poslušnosti a musí jej vést osoba, která jej na vodítku zvládne. To znamená, že nelze svěřit 
velkého psa dětem, či slabším ženám. Psa s agresivními sklony by měl majitel ve vlastním zájmu 
opatřit košíkem. Někteří ohleduplní spoluobčané již to pochopili a touto zásadou se řídí.  Nechtěli 
bychom v naší obci už řešit další vážný incident, jako před dvěma lety. Tehdy došlo v Zahradní ulici 
k napadení a sražení chodkyně německým ovčákem. Majitel psa nese plnou odpovědnost za škody 
způsobené jeho psem a ve vážných případech se nevyhne soudnímu řízení se všemi následky. Pokud 
se někdo naivně spoléhá, že mu velký a zlý pes bezpečně ochrání majetek, velice se mýlí. Profesio-
nální zloději znají několik spolehlivých způsobů, jak rychle a neslyšně zlikvidovat jakéhokoliv psa. 

Není jistě pochyb o tom, že se snažíme v naší obci vytvářet příjemné prostředí k životu. Nezapo-
mněli jsme přitom ani na naše pejsky. Vytvořili jsme zelený prstenec s alejemi kolem obce o délce 5 
km, který poskytuje ideální podmínky pro rekreační pohyb lidí se psy. Jsme přesvědčeni, že majitelé 
pejsky naučí venčení na samých okrajích cest a že se vzájemné potkávání stane příjemnou společenskou 
záležitostí namísto obav o zdraví či život menších psů. V kulturně vyspělých zemích to tak opravdu je.

                                                                                                                                            
    Za komisi pro životní prostředí Ing. Jiří Kolrusz.

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRAŠKOV,okres Kladno

ROZHODNUTÍ.

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává mateřská škola Braškov, rozhodla podle ustanovení 
§ 34 odst. 3, § 165, odst2 písm. b a § 183 odst. 1, zákona č. 561/2004 sb, o předškolním, základním, 
středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon a v souladu se zákonem č. 500/2004 
sb. správní řád takto:

Pro školní rok 2012–2013 se k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává 
mateřská škola Braškov přijímají s termínem nástupu 3. 9. 2012. a s 2měsíční zkušební dobou tyto děti:

  Č.j.:  JMÉNO: BYDLIŠTĚ:

 4/2012. TADEÁŠ SALVET VALDEK 1.
 7/2012. ALICE HOUŠKOVÁ VALDEK 2.
 6/2012. MARIAN TODOROV VALDEK 3.
 9/2012. DOMINIK ALTNER TOSKÁNKA 4.
 10/2012. DAVID HOUDEK VALDEK 5.
 11/2012. MIKULÁŠ HOLER VALDEK 6.
 12/2012. LUCIE GAJDOŠČÁKOVÁ TOSKÁNKA 7.
 13/2012. NELA FOUSOVÁ VALDEK 8.
 14/2012. LAURA VAITOVÁ VALDEK 9.
 15/2012. PATRICK MC.GAFFIN VALDEK 10.
 16/2012. MATYÁŠ LANGER VALDEK 11.
 17/2012. DANA PEŠULOVÁ BRAŠKOV 12.

  ODŮVODNĚNÍ:
Dne 1.2.2012 podali zájemci ,prostřednictvím svých zákonných zástupců žádost o přijetí k před-

školnímu vzdělávání v mateřské škole Braškov. Při posuzování žádostí vycházela ředitelka z respek-
tování ustanovení §34,odst.4.zákona č.561/2004 sb. a dále postupovala podle kritérií pro přijímání 
dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Kritéria odsouhlasil zřizovatel – obec Braškov.

Vzhledem k tomu,že žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu,odvolání není nutné.
Kapacita školy je plně obsazena.

Účastník řízení:
1.Mateřská škola Braškov
2.zákonný zástupce dítěte-viz.žádost

V Braškově dne 10.2.2012    Eva Střelečková, ředitelka školy



VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ

Vážení spoluobčané,
2. kolo hasičské ligy uspořádal SDH Plchov 14.1.2012. Tentokrát se jednalo o různé soutěže ve znalostech, 

postřehu a šikovnosti. Tazmáni byli 4. a Soptíci 8.
Ve 3. kole, které se konalo ve Vraném 4.2.2012 se Tazmáni umístili na stříbrné příčce a Soptíci byli 9. 
Mimo týdenních schůzek a závodů jsme se také vydali na výlet. V sobotu 21.1.2012 jsem si dali sraz na 

kladenském nádraží a vláčkem jsme jeli do Prahy. Zde jsme navštívili Technické muzeum.  

V dalším čtvrtletí bychom rádi jeli na další výlet. Na jaře budeme opět trénovat na závěrečné 3. denní 
závody, které by se měli konat od 1. – 3. června ve Vraném. Rádi bychom v další sezóně pořádali venkovní 
závody.

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ SE KONÁ OPĚT V HASIČSKÉ ZBROJNICI, NA JAŘE PŘI PĚKNÉM 
POČASÍ BUDEME NA TRÉNINKOVÉM HŘIŠTI NA TOSKÁNCE

Scházíme se každý čtvrtek od 16:30 hod do 17:30 hod malí Soptíci. 
A velcí Tazmáni od 17:00 hod do 18:30 hod.

 M. Chalupová, vedoucí Mladých hasičů 

A léta běží…
 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Rozloučili jsme se s:
Karlem NEKVINDOU 27. 1. 2012 (59 let)
    Čest jeho památce

Narodil se:
Přemysl JEDLIČKA 16. 2. 2012
    Blahopřejeme

Knihovna

Okénko pro děti Okénko pro ženy 

 

BELETRIE
Beráková, Z.: Vražda v tříčtvrtečním taktu
Berwin, M.: Devět rostlin touhy
Brabcová, E.: Žena v (kon)kursu
Brown, S.: Ostrý střih
Březinová, A.: Prokletí harému                                                                       
Allen, G.: Nevinná
Carmichael, E.: Za všechny prachy
Clark, H.: Vánoční plavba
Conwell, B.: Sharpův hněv
Deaver, J.: Žhavé zprávy
Dědeček, J.: Snídaně se psem
Doherty, P.C.: Smrt skrývá tvář
Fojtová, V.: Prokletí lipového dřeva
Gardner, E.: Případ falešné staré panny
Garlock, D.: Rozmarná řeka
Grohmann, J.: Pověsti z Čech
Herriot, J.: Zvěrolékař jde do boje
Janečková, K.: Temnota
Jansa, P.: Stařec a mord
Johnson, S.: Tři podoby lásky
Kuťák, J.: Schwarz hraje birdie
Kundera, M.: Směšné lásky
Lauren, H.: Můj příběh z harému
Longinová, H.:  S námi tančí někdo třetí
Maberry, J.: Pacient nula
Martin, K.: Cesta za láskou
Müller, K.: Případ Caruso
Nesvadbová, B.: Brusinky
Nesvadbová, B.: Borůvky
Obermeier, S.: Můj císař, můj pán
Picoult, J.: Nejsem jako vy
Poledňáková, M.: Líbáš jako ďábel
Pospíchal, A.: Temnota rodu
Pospíšilová, J.: Peří v průvanu
Řeháčková, V.: Unesli nám dcerku
Schenkel, A.: Jedlová samota
Svěrák, Z.: Nové povídky
Svobodová, V.: Jsme jedné krve, já i ty
Šmíd, Z.: Dudáci a vlčí hlavy
Šmíd, Z.: Předposlední trubadúr
Termerová, L.: Láska na půl úvazku
Termerová, L.: Nebezpečné hry
Termerová, L.: Nedovolím ti odejít
Termerová, L.: Deník pro mého psychiatra
Tracy, P.: Smrtelný běh
Váňová, M.: Pavouk v síti
Victor, C.: Hry osudu
Viewegh, M.: Další báječný rok
Wilson, J.: Vzdušné zámky
Woodová, B.: Zlatá země

NAUČNÁ LITERATURA
Amo, C.: Školka pro štěňata
Bauer, J.: Netvoři, tyrani a zlosynové českých 
dějin
Bauer, J.: Dárek pro mistra kata
Bílek, J.: Bílá místa české historie
Budinský, L.: Vraždy, sebevraždy, popravy 
slavných Čechů
Comptonová, C.: Bible pletení
Däniken, E.: Nové důkazy
Däniken, E.: Návrat bohů 2012
Däniken, E.: Pozdrav z doby kamenné 
Doležalová, A.: Pomazánky
Drezér, E.: Bylinky do kuchyně a jejich jedovatí 
dvojníci
Dvořáková, L.: Ze starého moře
Formánková, M.: Rady ptáka Loskutáka
Gradt, K.: Stylové šály a čepice
Herout, J.: Slabikář návštěvníků památek
Kerr, P.: Sbohem, Mallorko
Knopp, G.: Atentáty na Hitlera
Koláček, L.: České středohoří
Košíková, I.: Vaření s Čirinou
Košíková, I.: S Čirinou na cestách
Larkin, P.: Vše o psech
Lorencová, K.: Koření známé i neznámé
Lundayová, E.: Tajné životy slavných skladatelů
Melounová,I. Cestování po světě
Opravil, M.: Zločin v českých dějinách
Peterová, E.: Bílá ryba, aneb Povídání o španěl-
ském jídle a víně
Samwald, A.: Sušíme ovoce, zeleninu, bylinky 
a houby
Sochorová, M.: Dějepis v kostce
Suchý, J.: Pan Werich z Kampy
Šmíd, Z.: Bže – Berounka
Webster, R.: Magické kyvadlo

KNIHY PRO DĚTI
Brezina, T.: Penny a sedm bílých tlapek
Brezina, T.: Zombie z jeskyně
Driscoll, L.: Mám vás moc ráda, mí zajíčci
Francková, Z.: Matka a dcera
Hora, J.: Dobrodružství v kouzelné knihovně
Klister, L.: Čarodějnice Lilli čaruje
Koch, S.: Originální náramky z korálků

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?

�VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH�

Milé děti,
zima sice končí, ale možná vás zaujmou následující 
zimní obrázky.
HLEDEJTE A NAJDĚTĚ 9 ROZDÍLŮ

Namalujte zimní obrázek, nebo napiště o vašem 
pěkném zimním zážitku. Můžete také napsat, jak 
se těšíte na JARO. Těšíme se na vaše příspěvky, 
které otiskneme v Braškovských novinách. Obráz-
ky nebo psané zážitky odevzdejte v knihovně do 
konce dubna.

Věra Přibylová, knihovnice

Klasický velikonoční mazanec

Kulatý tvar bochánku symbolizuje slunce, které 
konečně přichází.

Rozpis: 3dkg droždí, 10 dkg krupicového cukru, 50 dkg 
polohrubé mouky, asi 180 ml mléka, 10 dkg. másla, 5 
dkg rozinek, 3 lžíce rumu, 1 sáček vanilkového cukru, 2 
vejce, trochu soli, citronovou kůru, 5 dkg mandlí, 1 vejce 
na potření, 5 dkg mandlových plátků na ozdobu

Postup: zaděláme vláčné těsto, necháme vykynout. 
Vzešlé těsto znovu propracujeme a necháme vyky-
nout ještě jednou. Pak zapracujeme rozinky naložené 
v rumu a nasekané mandle. Vytvarujeme bochánek, 
který položíme na plech vyložený pečícím papírem a 
opět necháme chvíli kynout. Pak ho na špičce nůžkami 
nastřihneme do křížku. Bochánek potřeme rozšleha-
ným vejcem, posypeme plátky mandlí a vložíme do 
trouby předehřáté na 200 °C. Asi 5 minut ho necháme 
zapéct, pak teplotu snížíme na 160 °C a dopékáme 
asi 45 minut.

Boží milosti

Rozpis: 15 dkg hladké mouky, 3 dkg cukru, 3dkg 
másla, 3 žloutky, špetku soli, 2 lžíce kysané smetany, 
1 lžíci rumu

Postup: těsto řádně propracovat a nechat půl 
hodiny odležet. Pak těsto rozválet, přeložit a opět 
nechat odležet, aby se pak při smažení nafukoval 
a tvořilo křehoučké puchýře. Odpočinuté těsto pak 
rozválet na tenký plát, nakrájet na proužky, čtverce 
či trojúhelníky a ihned smažit v rozpáleném tuku. 
Usmažené milosti obalit v moučkovém cukru se 
skořicí nebo vanilkou.

VESELÉ VELIKONOCE!!

Martinková, J.: Rostliny
Petiška, E.: Pohádková babička
Petiška, E.: Pohádkový dědeček
Řeháčková, V.: My tři ve sněhu a vánici
Steklač, V.: Dvojčata v akci
Stránská, D.: Co mi řekneš, pohádko
Vogel, M.: Bruslařská horečka
Vondruška, V.: Život ve středověku
Pohádky ze starých časů

Otevírací doba: STŘEDA 16,00–18,30 hodin

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE

Jiří SUCHÝ, Ondřej SUCHÝ: „PAN WERICH 
Z KAMPY“

Bratři Jiří a Ondřej Suchých se nezávisle na 
sobě setkávali na Kampě s Janem Werichem. 
O těchto setkáních vydávali během uplynulých 
třech desetiletí svědectví v řadě článků, úvah a 
knižních kapitol, které nyní shrnuli a doplnili o 
další vzpomínání.

Kniha obsahuje řadu dosud nikde nezveřejně-
ných a často unikátních fotografi í.

Elizabeth LUNDAYOVÁ: „TAJNÉ ŽIVOTY 
SLAVNÝCH SKLADATELŮ“

Kniha odkrývá tajemství nejznámějších hu-
debních místrů. Dočtete se v ní to, co v tlustých 
knihách o vážné hudbě obvykle nebývá. Medailony 
přinášej nejen pobavení, ale čtenář se z nich dozví 
o svých oblíbených mistrech hudby i ledacos, co 
mu je přiblíží a zlidští. Mnohé nádherné melodie 
a poutavé akordy složili nezdární, výstřední či 
potrhlí jedinci. Čeká vás lekce hudebních dějin, na 
jakou hned tak nezapomenete.

Barbara WOODOVÁ: „ZLATÁ ZEMĚ“

Mladá a ctižádostivá Hannah získá vzdělání 
porodní asistentky, ale jako žena v Anglii 19. sto-
letí na vyšší lékařské vzdělání pomýšlet nemůže. 
Po smrti milovaného otce se proto vydává vstříc 
novému začátku do vzdálené Austrálie.

ČINNOST KNIHOVNY V ROCE 2011

V roce 2001 bylo půjčeno 4612 svazků knih 
a knihovnu navštěvovalo 140 čtenářů, z toho 31 
dětí. Během roku bylo uskutečněno 1125 návštěv.

Knihovna má ve svém fondu 3430 svazků 
knih a 8 titulů časopisů (Květy, Vlasta, Tina, 
100+1, Praktická žena, Receptář, Dům a zahrada, 
Instinkt) Součástí doplňování knihovního fondu je 
také jeho vyřazování. Celkem bylo vyřazeno 111 
svazků opotřebovaných nebo zastaralých knih. 
Finanční náklady na pořízení knih a časopisů 
činily 37.938,-- Kč.

Knihovní fond byl nadále doplňován soubory 
knih ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně. 
Celkem to bylo 6 souborů, které obsahovaly 336 
svazků nových knih. 

Žádaná studijní literatura školní četba, která 
není ve fondu naší knihovny, byla zajišťována rov-
něž ze SVK v Kladně. V rámci tzv. meziknihovní 
výpůjční služby bylo zapůjčeno 45 svazků knih.

Místní knihovnu využívají uživatelé nejen k 
půjčování knih a časopisů, ale využívají i přístup 
na INTERNET. Tuto službu využívají zejména děti 
a dospívající mládež. Veškeré služby knihovny 
jsou poskytovány zdarma.

Knihovna pokračovala v pořádání VÝTVAR-
NÝCH KURZŮ, které pořádá od roku 2008.

Kurzy jsou oblíbené a bylo jich uspořádáno 
6 (Přání z čajových sáčků, Fimo, Pedik, Vánoční 
hvězdy, Korálkování, Nažehlovací třpytivé fólie 
na textil). Knihovnu také navštívily děti z oddílu 
mladých hasičů.

Z rozpočtu kraje byly koncem roku nakou-
peny nové regály v ceně 38.900,-- Kč. Instalovat 
se budou v březnu. Knihovna tím získá pěkný 
estetický vzhled.

Velice mě těší, že o služby knihovny je v 
naší obci zájem a že čtenáři svoji knihovnu rádi 
navštěvují.

Jménem čtenářů i svým děkuji zastupitelům 
obce za to, že o svoji knihovnu vzorně pečují.

Věra Přibylová, knihovnice

Hasiči informují
Poslední akcí roku 2011 našeho sdružení hasičů byla výroční valná hromada. Pozvání přijali starosta 

obce Velká Dobrá, starosta obce Družec, starosta Okresního sdružení hasičů a zástupci HZS středočeského 
kraje. Vzhledem k většímu počtu pozvaných hostů se ofi ciální část tentokrát odehrávala v prostorách obec-
ního úřadu, kde byla připravena na videoprojektoru i fotografi cká prezentace dokumentující dění ve sboru 
a činnost zásahové jednotky. Hosté si poté měli příležitost prohlédnout  naši hasičskou zbrojnici, kde bylo 
připraveno i malé pohoštění.

Zvuk poplachové sirény, a následný výjezd naší zásahové jednotky, to vše se událo hned 6.1.2012.Místem 
zásahu se stal rodinný domek na Valdeku. Zpráva z operačního střediska HZS, ve které se psalo o výbuchu a 
následném požáru domu se naštěstí nepotvrdila, došlo „pouze“ k přetopení výměníku krbové vložky. I tak se 
na místo dostavily dvě jednotky SDH Braškov, jednotka HZS Kladno a jednotka SDH Unhošť .

V průběhu ledna členové jednotky absolvovali dvě 12 hodinové stáže na stanici HZS Kladno, protože 
nedošlo mimo jedné dopravní nehody k žádným zásahům byl čas na stanici věnován školení s výškovou a 
dýchací technikou.

V únoru vyjížděla naše jednotka  k dopravní nehodě v katastru naší obce, kde pomáhala při odstraňování 
havarovaného vozidla a úklidu vozovky.

Protože nás také konečně v tomto měsíci navštívila paní zima, mohlo dojít na braškovském rybníku k 
nácviku záchrany osoby, uvízlé v prolomeném ledu.

Koncem měsíce také několik členů jednotky absolvovalo úvodní výcvik pro nositele dýchací techniky na 
stanici HZS v Berouně.

Hasiči Braškov



aktuální informace a starší čísla BN naleznete na webu: www.braskov.cz
Vydává Obec Braškov Sponzoruje a tiskne Kartex Valdek

Fotbal
S novým trenérem začal Sokol Braškov zimní přípravu na jarní část sezony. Po dlou-

hých sedmi letech skončil na lavičce místního klubu braškovský patriot Jaroslav Želina. 
Mužstvo převzal Jiří Žák, kterého spolu s hráči čeká boj záchranu v I.B třídě. Braškov je 
v polovině soutěže se třinácti body až na dvanáctém místě tabulky.

Jaroslav Želina dlouhá léta patřil k oporám mužstva jako jeho nejlepší střelec v historii. Po skončení 
hráčské kariéry převzal tým jako trenér. Spolu se svým asistentem Petrem Oličem dokázali dovést 
Braškov k vytouženému postupu do krajské I.B třídy. „U mužstva jsem byl dlouhých, ale krásných 
sedm let. A poté, co v létě skončil Petr Olič, i já jsem se rozhodl ukončit své působení na lavičce. Kluci 
potřebují nový impulz a já si trošku odpočinout od fotbalu,“ říká dnes již bývalý trenér.

Novým mužem na lavičce bude Jiří Žák, který nastupoval jako hráč za místní „B“ tým. Žák má 
dlouholeté zkušenosti především z Lokomotivy (dnes Slavoje) Kladno, kde dlouhá léta hrál a později 
i trénoval. „Jasným úkolem je záchrana,“ ví nový kouč. 

Podzimní část sezony Braškovu příliš nevyšla. Jak bylo řečeno, bude mít starosti se záchranou, 
na což nejsou hráči ani fanoušci zvyklí. Tým se vždy pohyboval v horních patrech tabulky a bojoval 
o pomyslnou „bednu“. K záchraně bude mužstvu pomáhat i navrátilec z pražských Kunratic Pavel 
Přichystal. 

První jarní zápas sehraje Braškov v sobotu 24. března od 15.00 v Bránově. Doma se poprvé před-
staví o týden později v neděli 1. dubna proti Stochovu od 16.30.

T. J. Sokol BRAŠKOV pořádá dne 1. května 2012 

FOTBALOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE 
věnovaný památce našeho bohužel již zesnulého 

dlouholetého člena, a do takřka seniorského věku ak-
tivního hráče, pana Antonína DRÁBA.

Tento neuvěřitelně vitální sportovec a dob-
rý kamarád by v dnešní době mohl být vzorem 
leckterému mladému začínajícímu fotbalistovi. 
Svým poctivým přístupem k fotbalu nejednou 
přispěl k důstojné reprezentaci naší obce v rámci 
regionálních fotbalových soutěží.

Turnaj začíná v 9.30 hodin na místním STA-
DIONU JAROSLAVA VALEŠE za účasti družstev: 
SK Kladno, Kablo Kročehlavy, SK Zichovec a domácích 
borců T.J. Sokol Braškov.

Místní tělovýchovná jednota Sokol chce pořádáním 
tohoto turnaje přivést do našich řad další zájemce o 
tento krásný sport.

Pro startující a návštěvníky bude připraveno ob-
čerstvení. 

Vstupné – ZDARMA!!!

PŘIJĎTE V CO NEJHOJNĚJŠÍM POČTU PODPOŘIT MLADÉ SPORTOVCE V JEJICH ZÁPOLENÍ!

PF 2012

Hedvábí
Obec v 

Charkovské 
oblasti

Nápis na kříži
Arménská 

restaurace v  
Praze

Označení 
uhlovodanů

Hlavonožec Krocan Slavný muzikál Chem. zn. terbia Asijský vozík Pryč Vyřazené spisy
Citoslovce 
překvapení

Obilnina

Osel

Vrhat Povyk

Zastavit 
(citoslovce)

Prefektura 
v Japon.

1. díl tajenky

Přírodně 
zbarvený

Kurs cen. papírů
Platidlo 
v Macau

Citoslovce 
rozpaků

Vozkovo citosl.

SPZ voz. 
Topolčan

Rostlina

Těžební stroj

Slov. zvrat. 
zájmeno

Hud. arab. 
nástroj

Římská čtyřka

Chem. zn. 
hliníku

Nicotnost
Výrobce hud. 

nástrojů
Vydavatel

Talismany

Babička (něm.)
Jméno 

Montada
Osobní zájmeno

Upravené 
maso

Elektomoto-
rická síla (zkr.)

Předložka

Porazit

Část obličeje
Rostlina řádu 

Arales
Básník

Vruboun 
posvátný

Křik ptáků

Heslo

Ženské vesty

Družina Hornina

Japon. hudeb. 
nástroj

Auto

Dílo

Švédský 
historik

Sněmovna lidu 
(zkr.)

Toulec 
(zastar.)

Chem. zn. 
rhenia

Citoslovce 
podivu

Náležející loktu

Nealkoholické 
pivo

Neúplatná

Jezero v 
Uzbekistánu

Pštrosovitý 
pták

Zvolání na 
koridě

Požitek 
(zastar.)

Pobít kovem Vésti
Bělorus. polic. 

jednotky
Hora na Měsíci

Vrstva 
druhohor

Plumbum

Obec spis. 
(zkr.)

Celní kód 
Ukrajiny

Inic. 
Krásnohorské

Kráter na 
Měsíci

Mez. asociace 
věd. fi lmu 

(zkr.)
Árie (slov.)

Klub atletů 
(zkr.)

Skrblík
Vápenec 
bažinný

Jméno Twaina
SPZ voz. 
Vsetína

Odvětví

2. část tajenky

Kráter na 
Měsíci

Obkladek Jenom (slov.)
Inic. Kloster-

manna
Když (zastar.)

Sněmovna nár. 
(zkr.)

Kolující
Islámská 

tradice
Svedení (kniž.)

Indický asketa
Nadzemní 

části rostlin
Práva

Pomůcka: Alm, Arado, Aratus, ARO, Atia, Ay, Koto, Noy, OMON, Piton, Šira

Ordinaci naleznete na Obecním úřade v Braškově, 
Dukelská 11, v jeho nově zrekonstruované části. 

Vstup do ordinace bude bezbariérový a provoz bude zahájen 2. dubna 2012.

Ordinační hodiny: 
pondělí 6:00–9:00 hod., úterý 13:00–18:00 hod., středa a čtvrtek 6:30–13:30 hod.

V bezprostřední blízkosti je zastávka autobusové dopravy a parkoviště pro osobní vozidla.


