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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 
volební období 2006 – 2010 končí. Co se v obci v tomto volebním období podařilo jsme se snažili 

popsat ve Zprávě o stavu Obce Braškov před komunálními volbami, kterou vidíte na této titulní straně. 
Co bych obci přál do budoucna? 
Především kreativní a hlavně usnášeníschopné zastupitelstvo. 
Dále bych si přál, aby nebyla zatracena kontinuita projektů, do kterých předešlá zastupitelstva vložila 

energii a obecní fi nance. Nejdůležitější z toho jsou projekty, které jsou zpracovány do stadia stavebního 
povolení, jako například víceúčelová sportovní hala na stadionu Jaroslava Valeše a nebo propojení našich 

obecních polních cest s upravenými cestami sousedících obcí a další připravené projekty.
Dále bude velmi důležité, aby se obecní prostředky používaly pouze na dofi nancování dotací, které 

pravděpodobně skončí v hlavní  míře v roce 2012–2013. 
Na závěr děkuji za perfektní práci zastupitelům, především Františku Haasovi, jehož činnost v naší 

obci nahrazuje práci investičního manažera, kterou by nám i Město Kladno mohlo závidět. 
Děkuji vám za 4 roky pozornosti!

Ing. Vladimír Dráb, starosta
starosta@braskov.cz

Vážení spoluobčané,

 Končí volební období a proto jsme připravili tuto zprávu o stavu obce před komunálními volbami, v nichž 
zvolíte nové zastupitelstvo obce  na období do r. 2014.

 Zpráva hodnotí uplynulé volební období 2006–2010.
 Zastupitelstvo obce po volbách v r. 2006 rozhodlo o zpracování Programu rozvoje obce, při němž vycházelo ze 

situace, že obec díky minulým zastupitelstvům měla již vybudovánu základní techn. infrastrukturu. Obec je zcela 
elektrifi kována a plynofi kována, je zajištěno zásobování pitnou vodou a odkanalizování do čistírny odpadních vod.

 Díky této skutečnosti se mohl návrh programu soustředit zejména na objekty občanského vybavení, akce 
zlepšující životní prostředí a vzhled  obce. Program rozvoje byl schválen v roce 2007 a v průběhu volebního období 
byl aktualizován. O jeho plnění jste byli pravidelně informováni na zasedáních zastupitelstva a v Braškovských 
novinách. I v tomto č ísle novin je uvedena tabulka Programu, doplněná o aktuální údaje, z níž vyplývá, jak se 
nám podařilo s jednotlivými úkoly vyrovnat.

 Před vlastním hodnocením tohoto programu je nutno zdůraznit, že při jeho realizaci jsme se soustředili 
především na akce, při jejichž fi nancování bylo možné využít dotací z jednotlivých programů a zdrojů ostatních 
investorů. Tato strategie byla zvolena s cílem nezatěžovat rozpočet obce enormními investičními náklady.

 Naše obec byla v této oblasti velmi úspěšná, neboť se podařilo do obce v předešlém období investovat asi 
100 miliónů korun z dotací a cizích zdrojů. Přes rozsáhlé investice ji následující zastupitelstvo přebírá bez 
dluhů a s přebytkem rozpočtu. Všechny informace o zrealizovaných i plánovaných projektech jsou známy z 
Braškovských novin, přesto se pokusíme o stručnou rekapitulaci programu rozvoje obce Braškov

1. REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Základním problémem u těchto akcí je skutečnost, že nejsou vypisovány vhodné dotační tituly. Na úpravy 

všech komunikací je zpracována dokumentace. Přes uvedené komplikace se podařilo realizovat úpravy ul. 
Zahradní, ul. K Háji (úsek Kartex -  Sportovců a část Kartex – Karlovarská), ul. Ke Skalce a po řadě komplikací 
i chodník Braškov-Valdek a chodník v jižní části Braškova (od rybníka ke Stavimatu).

V současné době je podepsána dotační smlouva na akci „Dokončení tech. infrastruktury Toskánka“, z níž 
uhradíme rekonstrukci ul. Polní. Akce by měla být zahájena na jaře 2011.

2. BRAŠKOV – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
 Byl rekonstruován dětský koutek na hřišti a v současné době se zahajuje výstavba in-line dráhy okolo Háje, 

která bude součástí projektu Háj. Na další části tohoto bodu programu se snažíme získat prostředky. Doku-
mentace je připravena.

Rozšíření sportovního areálu J. Valeše bylo zařazeno do tohoto bodu a zahrnuje víceúčelovou halu, oplocení 
hřiště, spojovací komunikaci (Budovatelů) a parkoviště. V současné době probíhá příprava žádostí o dotaci 
na MF ČR.

3. BRAŠKOV – REKONSTRUKCE MŠ
Úspěšná rekonstrukce mateřské školky byla dokončena v r. 2007 a byla zvýšena její kapacita. Na rozdíl od 

některých obcí a měst, které v současné době urychleně dokončují chybějící školky jsme prozíravě zajistili tuto 
rekonstrukci včas a ke spokojenosti občanů.

4.REVITALIZACE NÁVSÍ
Tato akce byla v Programu dominantní. Její příprava a zpracování podkladů pro žádost o dotaci byly nesmírně 

složité a vyžádaly si mimořádné úsilí.
Revitalizace byla realizována a slavnostně dokončena za účasti hejtmana Středočeského kraje MUDr. 

Ratha v tomto roce.
Díky této investici se radikálně změnil vzhled obce, zejména obou jejích návsí.
5. CYKLOSTEZKA KLADNO – KOŽOVA HORA – MALÉ KYŠICE
Příprava této akce byla jednou z nejsložitějších, zejména projednání majetkoprávních vztahů s majiteli pozem-

ků, ale také získání souhlasných stanovisek orgánů a organizací i stanovisek obcí, jejichž katastry cyklostezka 
prochází. Stejně obtížné bylo i zpracování a projednávání podkladů pro žádost o dotaci.

Cyklostezka je stavebně povolena a dotaci se podařilo získat. Realizace však byla závislá na spolupráci jed-
notlivých obcí. Vedení obce se proto rozhodlo požádat o spolupráci Město Kladno, které návrh akceptovalo, 
uhradí spoluúčast a prostřednictvím společnosti Čabárna zajistí její realizaci.

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele, vlastní cyklostezka bude realizována v příštím roce.
6. REVITALIZACE ZELENĚ
Rovněž na tuto akci se podařilo po řadě komplikací zajistit dotační prostředky a díky tomu je takřka do-

končena. 
Revitalizace se týkala především polních cest a alejí a výrazným způsobem ovlivnila životní prostředí. Tento 

záměr by měl pokračovat s cílem propojit cesty se sousedními obcemi.
7. ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY
Bylo dokončeno v roce 2008 osazením radarů a semaforů na rozhodujících přechodech. Díky těmto opatřením 

se podařilo snížit rychlost projíždějících vozidel a zvýšit bezpečnost dopravy, zejména chodců.
8. DIGITÁLNÍ MAPA OBCE
Byla zpracována v r. 2007 a spolu s digitalizovanou katastrální mapou obce tvoří základní mapový dokument.

9. DOKONČENÍ KANALIZACE V KARLOVARSKÉ
Bylo vlastně součástí a podmínkou opravy silnice III/0063. Na fi nancování se podařilo zajistit rozhodující 

spoluúčast Vodáren Kladno – Mělník.
10. ÚZEMNÍ PLÁN
Příprava nového územního plánu je nesmírně komplikovaná. Návrh územního plánu bude respektovat i doku-

mentaci „Územního systému ekologické stability“. Zastupitelstvo schválilo v březnu t.r. Zadání územního plánu.
Termín zpracování návrhu územního plánu nepříznivě ovlivňuje požadavek odboru životního prostředí 

Středočeského kraje na zpracování SEA (dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí) a také zdlouhavý 
termín na předání digitalizované katastrální mapy obce katastrálním úřadem.

11. ZELEŇ V ULICI SPORTOVCŮ
Byla realizována v rámci akce č. 7 „Revitalizace zeleně“.
12. OPRAVA SILNICE III/0063
Vedení obce se podařilo přesvědčit Středočeský kraj o nutnosti realizace této opravy, jejíž součástí byly i 

terénní a sadové úpravy, nové chodníky a veř. osvětlení a část dešťové kanalizace, na jejichž fi nancování se 
obec podílela.

Tato oprava spolu s revitalizací Valdecké návsi přispěla k výraznému zvýšení bezpečnosti dopravy a chodců, 
ale také ke zlepšení životního prostředí a vzhledu této části obce.

13. OBNOVA ZELENĚ MŠ
Šlo v podstatě o doplnění rekonstrukce MŠ a bylo dokončeno rovněž v roce 2007.
14. OBECNÍ ÚŘAD – REKONSTRUKCE A MODERNIZACE
Na akce tohoto charakteru zatím nebyl vypsán vhodný dotační titul, ale v současné době připravujeme 

podklady pro žádost o dotaci z programu Zelená úsporám.
V průběhu volebního období se nám podařilo získat prostředky i na některé další akce, včetně prostředků 

cizích investorů:
KRUHOVÝ OBJEZD
Investorem bylo Ředitelství silnic a dálnic. Investorovi jsme pomáhali řešit majetkoprávní záležitosti, ale i 

veřejnoprávní projednání dokumentace.
Objezd byl dokončen v červnu 2010.
OBNOVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V JEZERECH
Po zajištění dokumentace se podařilo získat dotaci Ministerstva pro místní rozvoj a obnova dětského hřiště 

je již prakticky dokončena.
TOSKÁNKA – DOKONČENÍ INFRASTRUKTURY
Na část této akce je  uzavřena smlouva o dotaci z FROM a bude zahájena rekonstrukcí ul. Polní v r. 2011 

(viz bod 1).
CHODNÍK BRAŠKOV – VALDEK
Byl realizován v r. 2008. Podrobnosti viz bod 1.
SBĚRNÉ MÍSTO
Ve snaze doplnit stávající systém likvidace odpadu v obci jsme nechali zpracovat studii na zřízení „sběrného 

místa“ na okraji obce Braškov (proti Stavimatu). Projednání záměru komplikuje nutnost přeložky elektro 
VN zvyšující již tak vysoké náklady spoluúčasti obce. Rozhodnutí o realizaci akce bylo proto zatím odloženo.

Při zpracování návrhu Programu rozvoje obce v r. 2007 jsme byli vedeni snahou realizovat především akce, na 
které se podaří získat dotace. Dalším základním úkolem bylo zlepšit životní prostředí např. doplněním zeleně 
ale i vzhled obce, zlepšit bezpečnost dopravy a chodců a doplnit chybějící občanskou vybavenost.

Ale v uplynulém volebním období jsme se nezabývali jen výstavbou. Můžeme být spokojeni i s úrovní péče 
o děti, která se zlepšila rekonstrukcí školky, ale i s činností Sboru pro občanské záležitosti, důležitou pro 
občanskou sounáležitost. 

V oblasti kultury a veř. života se také můžeme pochlubit s perfektní činností místní knihovny, do jejíž re-
konstrukce a modernizace jsme rovněž investovali.

Velice aktivní jsou v naší obci hasiči, kteří se navíc věnují i výchově mládeže. Jde o nejaktivnější složku v 
obci a za jejich činnost je nutné vyslovit dík.

V oblasti sportu jsme také vytvořili slušné podmínky. A nejde jen o úspěšný fotbalový oddíl rovněž pečující 
o děti  a mládež, ale i o možnosti rekreačního sportu.

Kulturní komise pořádala v tomto období řadu akcí, z nichž uvádíme např. pálení čarodějnic, oslavu Dne 
dětí, maškarní bály pro děti a pro dospělé, posezení při dechovce, pochody žízně apod. I tyto aktivity přispívají 
ke zlepšení občanských vztahů.

Plnění Programu rozvoje, ale i rozvíjení všech uvedených aktivit by nebylo možné bez rozvážného a odpo-
vědného přístupu vedení obce k jejímu fi nancování. 

V průběhu volebního období jsme pracovali vždy s vyrovnaným či přebytkovým rozpočtem, což je za současné 
ekonomické situace velice důležité. 

Jsem přesvědčen, že výsledky práce končícího zastupitelstva a vedení obce v uplynulém období lze považovat 
za velice úspěšné.

Rada obce Braškov

foto: Ing. J. KolruszBraškov od Křížku



Zprávy z obecního úřadu

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 � REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

ulice

V Zátiší zpracována dokumentace 1500 zpracována není zatím určen Očekáváme vyhlášení dotačního titulu

Lesní zpracována dokumentace 750 zpracována není zatím určen Očekáváme vyhlášení dotačního titulu

Budovatelů zpracována dokumentace 0 zpracována není zatím určen Je zařazena v akci č. 2 Volnočasové aktivity

Krátká zpracována dokumentace 400 zpracována není zatím určen Očekáváme vyhlášení dotačního titulu

Pod Horkou zpracována dokumentace 4500 zpracována není zatím určen vč. ulice k Zejfartovi

Zahradní úprava byla dokončena 1500 zpracována není zatím určen Dokončeno v r. 2009

K Háji (Braškov) dokumentace není zpracována 300 není zpracována není zatím určen Ulice k Jelínkovi čp.303

Polní přidělena dotace 3798 3608 190 zpracována Dolejšová viz TOSKÁNKA - dokončení infrastruktury

V Úvoze zpracována dokumentace 500 zpracována Dolejšová Očekáváme vyhlášení dotačního titulu

NOVÉ LOKALITY:

ulice

Akátová zpracována dokumentace 4500 nutno aktualizovat není zatím určen Očekáváme vyhlášení dotačního titulu

U Dubu zpracována dokumentace 6000 nutno aktualizovat není zatím určen Očekáváme vyhlášení dotačního titulu

V Podlískách zpracována dokumentace 3000 nutno aktualizovat není zatím určen Očekáváme vyhlášení dotačního titulu

K Háji (Sportovců–Kartex) realizováno v r. 2007 499 121 378 Haas Dokončeno v r. 2007

Ke Skalce realizováno v rámci akce č. 4 Revitalizace 
návsí v r. 2009

0 Dolejšová, Haas Dokončeno v r. 2009

K Háji (Kartex–Karlovarská) realizováno v rámci akce č. 4 Revitalizace 
návsí v r. 2009

0 Dolejšová, Doksanský Financováno z „Revitalizace návsí“, dokončeno v r. 2010

Chodník v jižní části Braškova, podél silnice 
II/118 

realizováno v rámci akce č. 4 Revitalizace 
návsí v r. 2009

0 Haas Financováno z „Revitalizace návsí“, dokončeno v r. 2009

2. BRAŠKOV � VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Víceúčelová hala vydáno stavební povolení 27400 zpracována Dolejšová Očekáváme vhodný dotační titul

Oplocení hřiště 470 zpracována Dolejšová Očekáváme vhodný dotační titul

Dětský koutek na hřišti + hřiště pro míčové hry 2314 zpracována Dolejšová Zatím dokončen dětský koutek

Parkoviště (víceúčel.prostor) 400 zpracována Dolejšová Očekáváme vhodný dotační titul

Spojovací komunik. Budovatelů 4700 zpracována Dolejšová Očekáváme vhodný dotační titul

Dětské hřiště Háj vč. in-line dráhy – z toho 
in-line dráha 

zpracována dokumentace k žádosti o 
dotaci

4546 3549 997
dokumentace ano, vydáno 
st. povolení

Dolejšová Uzavřena smlouva o dotaci, je zahajováno v současné době

Skateboard na Háji zpracována studie 5000 zpracována studie Dolejšová Očekáváme vyhlášení dotačního titulu

3.
BRAŠKOV � REKONSTRUKCE 
MATEŘSKÉ ŠKOLY

dokončeno a uvedeno do provozu 1.12.2007 8510 6500 2010 Dolejšová, Haas Dokončeno v r. 2007

4. REVITALIZACE NÁVSÍ akce je dokončena 39000 35294 3706 zpracována Dolejšová, Haas, Doksanský Dokončeno v r. 2010

5.
CYKLOSTEZKA KLADNO, KOŽ. HORA�
M. KYŠICE

vydáno stavební povolení, uzavřena 
smlouva o dotaci

20700 0
265 

(projekt)
zpracována Haas, Kolrusz

Obec připravila dokumentaci, úz. rozh. a stav. povolení a 
zajistila dotaci z ROP Stč. kraje. Po dohodě bude realizovat 
Město Kladno v r. 2011.

6.
REVITALIZACE POLNÍCH CEST VČ. 
ZELENĚ

akce je před dokončením 2032* 1829 203 zpracována Kolrusz Uzavřena smlouva o dotaci, akce je před dokončením

7. ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY dokončeno v r. 2008 1230 864 366 Dokončeno v r. 2008

8. DIGITÁLNÍ MAPA zpracována v r. 2007 200 0 200 Zpracována v r. 2007

9.
DOKONČENÍ KANALIZACE V 
KARLOVARSKÉ

akce je dokončena a zkolaudována 1900 1400 500 Haas Dotaci – spoluúčast poskytly VKM a.s.

10. ÚZEMNÍ PLÁN zpracován a zveřejněn návrh zadání 200 0 200 Sklenář Schváleno zadání ÚP

11. ZELEŇ V UL. SPORTOVCŮ realizováno v rámci akce č. 6 – 
Revitalizace zeleně

0 Kolrusz Dokončeno v r. 2010

12.

OPRAVA SILNICE III/0063 KYŠICE 
� V. DOBRÁ, VČETNĚ CHODNÍKŮ, 
SADOVÝCH ÚPRAVA A VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ

dokončeno v r. 2009 22000 0 1500 Haas, Doksanský
Dokončeno v r. 2009. Investorem stavby byl Středočeský 
kraj, obec hradila náklady na chodníky a veř. osvětlení.

13. OBNOVA ZELENĚ MŠ dokončeno v r. 2007 270 175 95 Dolejšová Dokončeno v r. 2007

14.
OBECNÍ ÚŘAD � REKONSTRUKCE A 
MODERNIZACE

8500
Starou nevyhovující 
dokumentaci nutno 
aktualizovat

Dolejšová, Haas
Obec se snaží získat dotaci na zateplení z akce Zelená 
úsporám.

15. KRUHOVÝ OBJEZD bylo dokončeno v červnu 2010 20000 20000 0 Haas
Investorem stavby bylo ŘSD Praha, obec se na fi nancování 
nepodílela.

16. SBĚRNÉ MÍSTO zpracována dokumentace k žádosti o 
dotaci, o kterou je požádáno

1590 1500 90
zpracována v rozsahu pro 
žádost o dotaci

Kolrusz, Dolejšová
Celkové náklady podle dokumentace činí 2700 tis. Kč, 
uvedené náklady odpovídají max. možnosti dotace. Smlouva 
o dotaci je před uzavřením.

17.
OBNOVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V 
JEZERECH

je v podstatě dokončeno 430 300 130
dokumentace pro úz. 
souhlas

Dolejšová Přidělena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj

18. CHODNÍK BRAŠKOV�VALDEK dokončeno v r. 2008 940 0 940 Haas, Kolrusz Dokončeno v r. 2008

19.

TOSKÁNKA � DOKONČENÍ 
INFRASTRUKTURY 	CHODNÍKY 
PRAŽSKÁ, PŘECHOD PRO CHODCE, 
UL. V ÚVOZE


očekáváme návrh smlouvy o dotaci. 3800 3600 200
zpracována dokumentace 
a vydáno stav. povolení

Dolejšová
O uzavření smlouvy o dotaci má být rozhodnuto v nejbližších 
dnech. Bude realizováno v r. 2011.

CELKEM PROGRAM ROZVOJE OBCE PO DOPLNĚNÍ A AKTUALIZACI: 203379 100920 11970

PROGRAMU ROZVOJE OBCE BRAŠKOV 2007–2010

Vypracoval: František Haas, září 2010

dokončené akce rozpracované akce



Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 
 – zprávu o úspěšném výsledku hospodaření obce za 1. pololetí 2010
 – informaci o stavu připravenosti nově zařazených akcí Programu rozvoje obce
 – program příští schůze rady 2.8.2010
• souhlasí

– s pořízením zametače na sníh a chodníky z prostředků hasičů
• ukládá starostovi obce a obecnímu úřadu

– v rámci přípravy komunálních voleb plnit úkoly v termínech, stanovených MV ČR

 
75. schůze rady 19. července 2010

76. schůze rady 2. srpna 2010

77. schůze rady 16. srpna 2010

78. schůze rady 13. září 2010

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 
 – zprávu o stavu přípravy nově zahajovaných akcí:
  In-line dráha na Háji; Rekonstrukce ul. Polní na Toskánce; Hřiště V Jezerech; Knihovna; Sběrný dvůr
 – zprávu o průběhu přípravy komunálních voleb
• schvaluje

– návrh programu 77. schůze rady 16.8.2010
• nesouhlasí

– s připojením inž. sítí z připravované lokality do komunikace III/2012 (Dukelská, Sportovců)
• ukládá – starostovi obce

– projednat se SÚS Kladno neudržitelný stav provozu na silnici z H. Bezděkova na Valdek a požádat o 
urychlené řešení.

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 
 – zprávu o průběhu přípravy komunálních voleb
• souhlasí

– s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje  a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt 
„Dovybavení místní knihovny“ 

– s uzavřením smluv na výkon stavebního dozoru pro nově zahajované akce s ing. Rysem
– s návrhem dokumentace pro územní řízení na poz. č. 258/1 a 258/9 v souladu s územním plánem
– s umořením úvěru na akci „Revitalizace návsí“

• schvaluje
– návrh programu 78. schůze rady 30.8.2010

• ukládá – ing. Doksanskému
– projednat se SÚS Kladno neudržitelný stav provozu na silnici z H. Bezděkova na Valdek a požádat o 

urychlené řešení.

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 
 – zprávu o průběhu přípravy komunálních voleb
 – Předložené nabídky na prodej obecních pozemků č. 258/11 a 258/102
• souhlasí

– se záměrem na výstavbu na poz. Č. 258/1, 258/117 a 258/9 (Šmídovi) a uzavřením územně plánovací smlouvy
– se záměrem na zřízení spojovacích chodníků a komunikací
– s výsledkem hospodaření obce k 31.8.2010

• schvaluje
– program 19. zasedání zastupitelstva obce 27.9.2010
– návrh programu 79. schůze rady 11.10.2010

• ukládá
– předložit dnes projednané a odsouhlasené návrhy zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o fi nančním hospodaření obce, schválilo závěrečný účet 
obce za rok 2009, 2. změnu rozpočtu obce na r. 2010, uzavření smluv o dotacích, schválilo v návaznosti na 
předešlý bod výsledky výběrových řízení a splátkový kalendář na náhradu úprav na hrázi valdeckého rybníka.

 Zastupitelstvo také odsouhlasilo přijetí dotací a spoluúčast obce při fi nancování dotovaných akcí, předběžně 
prodej části hřbitova M. Přítočno, zvýšení úhrady neinvestičních nákladů na žáky ZŠ v Unhošti a opakování 
nabídky na prodej obecních pozemků. Odsouhlasilo také zařazení některých dalších akcí do rozpočtu obce.

 Naopak zastupitelstvo neodsouhlasilo uzavření smlouvy o věcném břemenu pro O2 Telefonica.
 Starostovi obce zastupitelstvo uložilo uzavřít smlouvy s vybranými zhotoviteli akcí „Rekonstrukce místních 

komunikací Toskánka“, „In-line dráha“ a „Obnova dětského hřiště V Jezerech“. Všechny smlouvy byly uzavřeny.
 V závěru usnesení stanovilo zastupitelstvo počet jeho členů pro 6. volební období 2010–2014 na patnáct.

Kontrola plnění usnesení 18. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce, konaného dne 28.6.2010

Usnesení

výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změnách %

P Ř Í J M Y
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR) 4 820 387,62 5 750 000,00 84,00%
daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 885 879,75
daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 390 896,42
daň z příjmů fyz.os. z kapit. Výnosů 80 330,78
daň z přímů právnických osob 1 184 274,74
daň z přidané hodnoty 2 279 005,93
poplatek za odnětí lesa 0,00
daň z nemovitosti 398 530,74 400 000,00 99,00%

NEDAŇOVÉ
pronájmy 14 049,00 20 000,00 70,00%
vodné MŚ 5 777,00
nájemné za byt MŚ 8 272,00
odpady 525 077,00 525 000,00 100,00%
známky na popelnice 411 572,00
pytle na tříděný odpad 16 705,00
poplatek z velkoobj. a nebezp.odpad 96 800,00
správní poplatky (vč. automatů) 37 400,00 60 000,00 62,00%
správní popl. 12 500,00
ostatní poplatky 24 900,00
Ekokom 33 278,00 15 000,00 222,00%
výtěž.VHA a popl. ze psů,hřiště 40 913,00 60 000,00 68,00%
Ostatní nedaň.příjmy 51 670,16 40 000,00 129,00%
tiskopisy a jiné 14 050,00
úroky z BÚ 37 620,16
DOTACE - OÚ - státní správa 206 800,00 310 200,00 67,00%
DOTACE na volby 10 000,00 10 000,00 100,00%
DOTACE NA AKCI „REVITALIZACE NÁVSÍ“ 18 118 334,55 17 000 000,00 106,00%
DOTACE NA AKCI „Regenerace zeleně“ 960 003,15 1 829 000,00 52,00%
DOTACE NA AKCI "IN-LINE DRÁHA" 3 549 050,00
DOTACE NA AKCI "Děts.hřiště V Jezerech" 300 000,00
DOTACE NA AKCI "Dokonč. infrastr.Toskánka" 3 600 000,00

OSTATNÍ PŘÍJMY:
Prodej pozemků (p. Havránek) 9 000,00 0,00
Smlouva hasiči (Obec Kyšice) 6 000,00 12 000,00 50,00%
Daň z příjmu práv.osob za obec 669 000,00 670 000,00 100,00%
Prodej akcií VKM a.s. Městu Kladnu 3 692 960,00 4 616 200,00 80,00%
Čerpání úvěru 8 571 415,00 8 600 000,00 100,00%
Výsledek hospodaření k 31.12.2009 6 623 073,06 6 623 073,06 100,00%

PŘÍJMY C E L K E M 44 787 891,28 53 989 523,06 83,00%

V Ý D A J E :
NEINVESTIČNÍ
opravy silnice,chodníky,údržba,rybníky 64 020,00 120 000,00 53,00%
MŠ - příspěvek na provoz 100 000,00 200 000,00 50,00%
MŠ-příspěvek na konvektor 92 800,00 92 800,00 100,00%
ZŠ - příspěvek na neinv.výdaje 357 602,00 460 000,00 78,00%
knihovna - knihy a odměna 23 095,00 40 000,00 39,00%
kronika - materiál a odměna 3 000,00 10 000,00 30,00%
dotace aktiv.SPOZ (sponz.dar EUROVIA) 6 157,00 50 000,00 12,00%
Sbor pro občanské záležitosti 7 847,00 25 000,00 31,00%
podpora mlád.oddílu kopané 0,00 200 000,00
hřiště vč.dětského koutku - provoz 198 477,00 310 000,00 64,00%
dětské hřiště 78 543,00
hřiště Valdek 119 934,00
veřejné osvětlení - el.energie 135 180,00 230 000,00 59,00%
veřejné osvětlení - údržba 74 880,00 100 000,00 75,00%
veřejná zeleň 181 118,00 300 000,00 60,00%
odpady celkem (VaN,CZ ekologie) 585 706,00 630 000,00 93,00%
MPS záloha na známky 399 640,00
likvidace velkoobjem.odpadu 186 066,00
nebezpečný odpad 0,00
sportovní ativ.mladých hasičů 87 181,00 200 000,00 44,00%
Sdružení dobrovol.hasičů 131 863,80 250 000,00 53,00%
správa OÚ (včetně odměny zastupitelů) 1 543 103,17 2 268 000,00 68,00%
odměny zastupitelstva 393 340,00
náklady na volby 19 207,80
platy zaměstnanců 323 949,00
platy za 12/2009 157 365,00
různé práce pro OÚ 58 443,00
pov.poj.na soc.zab. 76 164,00
pov.poj.na zdr.poj. 65 099,00
zák.poj.odpovědnosti 1 180,00
náhrada mzdy za nemoc 2 762,00
právní služby 9 520,00
poj.obecního majetku 42 268,00
popl.za měř.rychlosti v obci 11 500,00
všeobecný mat.,program.vybavení 37 200,20
nákup DHM (ván.motiv,monitor,bar.tiskárna.)   50 438,00
odborné publ. 2 614,00
voda 697,00
plyn 22 994,13
elektrická energie 11 440,00
služby pošt 2 863,00
služby telekom. 37 078,54
služby peněžn.ústavů 9 387,50
zálohy pokladny 21 826,00
školení 5 600,00
nákup služeb 106 216,00
programové vybavení 21 792,00
cestovné 0,00
daně a popl.,kolky 1 638,00
řešení přestupků-Mě.Unhošť 1 500,00
opravy (nové odběr.místo,opr.pl.kotle,mont.ván.výzdoby) 49 021,00
úroky z úvěru 197 755,10 500 000,00 40,00%
daň z příjmu práv.osob za obec 669 000,00 670 000,00 100,00%
rozpočtová rezerva 0,00 800 000,00

celkem 4 458 785,07 7 455 800,00 60,00%

INVESTIČNÍ:
projekty a inž.činnost 106 532,00 500 000,00 21,00%
Revitalizace návsí 8 883 415,00 9 000 000,00 99,00%
rybník Valdek-úpravy hráze a jílové těsnění 700 000,00
územní plán 0,00 200 000,00
Kofi n.inv. (voln.aktiv.Toskánka,ul.Zahradní,cyklostezka,sběrné místo) 0,00 3 500 000,00
ukazatel měř.rychlosti Valdek 141 602,00 142 000,00 100,00%
regenerace zeleně 977 369,80 2 032 000,00 48,00%
IN-LINE DRÁHA vč.navýšení o ROP neuhr.nákl. 5 845 000,00
Dětské hřiště v Jezerech 5 400,00 430 000,00 1,00%
úpravy rybníka Valdek (doplnění o rostliny+jímání a čerpání vody) 600 000,00
dokončení infrastruktury Toskánka 3 800 000,00
dokončení III/0063 1 584 889,57 1 585 000,00 100,00%
splátka úvěru ČS a.s. 21 947 547,93 17 500 000,00 125,00%
rozpočtová rezerva 0,00 699 723,06

celkem 33 646 756,30 46 533 723,06 72,00%

VÝDAJE CELKEM 38 105 541,37 53 989 523,06 71,00%

Zůstatek na BÚ Spořitelna 6 239 865,56
Zůstatek na BÚ- zeleň 440 850,35
Zůstatek na BÚ s předčíslím 1 634,00
Celkem 6 682 349,91

Zprávy z obecního úřadu

Zastupitelstvo obce po projednání:
• bere na vědomí
 1) Informaci o plnění usnesení 17. zasedání zastupitelstva 
 2) Zprávu o fi nančním hospodaření obce
• schvaluje
 1) Závěrečný účet obce Braškov za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
  bez výhrad
 2) 2. změnu rozpočtu obce na r. 2010 s příjmy a výdaji ve výši 53.989.523,06 Kč
 3) Uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace na akci „Vybudování In-line dráhy a hřiště
  pro všechny věkové kategorie v obci Braškov“  ve výši 3.549.049,90 Kč a  vyčlenění peněžní částky ve
  výši 2.855.550,10 Kč, odpovídající spolufi nancování projektu r.č. CZ1.15/3.3.00/42.00871 v návaznosti
  ke schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
 4) Výsledek výběrových řízení na akce:
  • „Rekonstrukce místních komunikací Braškov – Toskánka“ – zhotovitel Froněk, spol. s r.o. 

     s náklady  3.788.549,– Kč vč. DPH 
  • „Vybudování In-line dráhy a hřiště pro všechny věkové kategorie v obci Braškov“ – zhotovitel

     Froněk, spol. s r.o. s náklady 5.891.829,– Kč vč.DPH
  • „Obnova dětského hřiště Braškov – V Jezerech“ – zhotovitel Tomovy parky spol. s r. o. s náklady

    430.352,– Kč vč. DPH
 5) Splátkový kalendář na úhradu úprav hrází a jílového těsnění rybníka Valdek
• souhlasí
 1) S přijetím dotací na akce „Rekonstrukce místních komunikací Braškov – Toskánka“, „Vybudování

 In- line dráhy a hřiště pro všechny věkové kategorie v obci Braškov“, Obnova dětského hřiště
 Braškov – V Jezerech“.

 2) Se spoluúčastí na fi nancování výše uvedených akcí v souladu s rozhodnutími o přidělení dotací pro
 jednotlivé akce

 3) Předběžně s prodejem části podílu hřbitova  M. Přítočno fi rmě Syrius
 4) Se zařazením akce:
  • Rybník Valdek – úpravy hráze a jílového těsnění
  • Úpravy rybníka Valdek (doplnění o rostliny a jímání a čerpání vody pro jeho doplňování)
  • Ukazatel měření rychlosti Valdek
  • Braškov – náves II. - dokončení úprav 
  tak, jak jsou uvedeny ve 2. změně rozpočtu obce pro r. 2010 
 5) Se zvýšením úhrady neinvestičních nákladů na žáky ZŠ v Unhošti
 6) S opakování nabídky na prodej obecních pozemků č. poz. 258/11 a 258/102
• nesouhlasí
  S uzavřením smlouvy o věcném břemenu pro O2 Telefonica
• ukládá starostovi obce
  uzavřít smlouvy s vybranými zhotoviteli akcí „Rekonstrukce místních komunikací Braškov – 

 Toskánka“, „Vybudování In-line dráhy a hřiště pro všechny věkové kategorie v obci Braškov“ a
 „Obnova dětského hřiště Braškov – V Jezerech“

• stanoví
  Počet členů zastupitelstva obce pro 6. volební období 2010–2014 na patnáct.

Usnesení
18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
Braškov, konaného 28.6.2010 na OÚ Braškov

Finanční hospodaření obce k 31. 8. 2010



STAV REVITALIZOVANÝCH ALEJÍ CEST

Díky letošnímu počasí, poměrně příznivému pro vysazené dřeviny, nejsou ztráty na většině úseků cest 
významné. Po sklizni na přilehlých polích budou dokončeny terénní úpravy, zatravňování a výsadba keřů v 
alejích u ČOV a na severu z ulice Pod Horkou. U ČOV budou ještě zbudovány přejezdy pro zemědělskou 
techniku a můstek pro pěší přes Braškovský potok. Téměř celý okruh pro pěší je již použitelný, protože naši 
hasiči vzorně udržují povrch cest pravidelným sečením. Aleje tak začínají sloužit veřejnosti k rekreaci. Kdo 
používá jižní cestu k ČOV, musel se však zhrozit cynického počínání našeho anonymního spoluobčana. 
Ten neváhal použít vzorně pokosenou cestu jako skládku pro prořez ze stromů ze své zahrádky. Zřejmě 
dvoukolovou frézou s valníčkem zavezl polovinu šířky cesty větvemi z borovice vejmutovky a třešně.

      Pozornosti mnoha občanů neuniklo, že v některých úsecích nových alejí část vysázených stromů 
zasychá. Nejhorší situace je v aleji ulice Sportovců, kde jsou postiženy zvláště buky se sloupovou korunou 
(Fagus sylvatica dawyck). S dodavatelem – fi rmou „Zakládání a údržba zeleně s.r.o.“ máme uzavřenou 
smlouvu o dílo, podle které se zhotovitel zavazuje poskytnout záruku na provedené dílo, tj. na nově vy-
sazenou zeleň, v délce 36 měsíců ode dne jejich předání. Po tuto dobu budou stromy pravidelně zalévány 
(s intenzitou v závislosti na klimatických podmínkách), dále budou postupně uvolňovány úvazky ukotve-
ných stromů a kotvicí kůly budou po 2 – 3 letech odstraněny, pravidelně budou kontrolovány a postupně 
odstraňovány i obalové materiály na ochranu kmene. Do tří let po výsadbě bude proveden výchovný řez 
korun stromů a následné výchovné řezy do 10 let dřevin. V intravilánu je třeba koruny stromů postupně 
vyzdvihnout na podjezdovou výšku.

Vyjádření fi rmy k problému zasychání, které nám fi rma poskytla, uvádíme dále v plném znění: 
„ke stromům nejen v ulici Sportovců, bohužel u dřevin větších velikostí není zdaleka vyhráno v okamži-

ku, kdy na jaře vyraší, další boj o život nastává v letním období a pokud je extrémně teplé a suché počasí 
jako letos, taxony s tvrdým dřevem a větší potřebou vlhkosti půdy prostě trpí. Žádnou zálivkou není možné 
vláhovou deprivaci dohnat. U všech výsadeb bude samozřejmě provedena podzimní kontrola a náhrada 
uhynulých stromů. Momentálně jezdíme se zálivkou denně, konkrétně aleje a návsi na Valdeku a Braškově 
zaléváme pravidelně každý týden a stejně to pro některé stromy není dostačující. Je to jen na rychlo v kostce, 
problematika je to velice složitá a náročná....“

S pozdravem A. Srpová, 2. 8. 2010
                                                                                                        Ing. Jiří Kolrusz

VÝSADBA ZELENĚ S ROZVAHOU

O významu dřevin, tedy stromů a keřů, pro existenci člověka a života na naší planetě není třeba pole-
mizovat. Vždyť tato forma života předcházela o miliony let vyšší formy, které vedly až k vývoji člověka. 
Toto rostlinné bohatství je zárukou nejen příznivého složení zemské atmosféry, podmiňující existenci 
všech forem života, ale i přijatelného vývoje klimatu. 

      Není divu, že lidé z měst usilují alespoň o víkendové pobyty na venkově ať již formou chalup, nebo chat. 
Chtějí si na svém pozemku vytvořit zelenou oázu podle vlastních představ, cítit se svobodně a relaxovat. 

Pozorujeme však významnou změnu i na pozemcích stálých venkovských obyvatel. Se stoupající životní 
úrovní a celoroční dostupností ovoce a zeleniny už má nastupující generace jiné představy o vzhle-

du zahrady. Zahrady 
a zahrádky postupně 
mění svou tvář. Staré a 
často nevhodné odrůdy 
ovocných stromů a ze-
leninové záhony mizí a 
nahrazují se okrasnými 
dřevinami a plochami 
pěstěného trávníku, 
bazény, jezírky a odpo-
činkovými zónami se 
zahradními krby. 

V této souvislosti je 
však mít na zřeteli, že 
při výsadbě nových dře-
vin je třeba respektovat 
určitá pravidla. Přede-
vším nesázet blízko bu-
dov a hranic pozemku 
stromy nevhodné, dosa-
hující velkého vzrůstu. 

Například smrky, borovice, lípy, javory, duby, jírovce, břízy, ořešáky, hrušně, třešně apod. Tyto stromy se 
po desetiletích jednak dostanou svoji korunou do kontaktu s fasádou domu, jednak při vichřicích hrozí 
zlomení, či vyvrácení a následné poškození budovy. Stromy, vysazené blízko hranic pozemku, bývají čas-
tou příčinou sousedských sporů. Přesahující koruna, ohrožení sousední stavby, ztížení údržby oplocení a 
zejména poškození základů oplocení, jsou nejčastějšími příčinami sporů, které potom komise veřejného 
pořádku a životního prostředí musí řešit. V odůvodněných a naléhavých případech, kdy je ohrožena bez-
pečnost osob nebo stavebních objektů je nutno vystavit povolení ke kácení i mimo období vegetačního 
klidu, které trvá od 1.11. do 31.3. Vzhledem k mohutnému vzrůstu stromů, často přesahujícím výšku 10m a 
blízkosti stavebních objektů se jedná o zvláště nebezpečnou práci, která musí být svěřena profesionálům.

 Na tomto místě musíme zmínit i obtíže se zelení, která u některých zahrad přesahuje nad obecní 
chodníky. Je třeba, aby tuto zeleň  majitelé zastřihovali do výšky nejméně 2,25m nad zemí. To umožní 
nejen bezproblémový provoz chodců, ale v zimním období i úklid sněhu obecní technikou. Jinak totiž 
ochranný rám malotraktoru při styku se zasněženou zelení shazuje sníh přímo na řidiče.

Oblíbenými jehličnany na našich zahrádkách se staly konifery, které podle některých odborníků jsou 
vhodnější spíše na pietní místa. I tady je třeba vybírat jen druhy nízkého vzrůstu. My laici totiž převážně 
nemáme při sázení představu, jak bude vzrostlá zeleň vypadat po několika desítkách let. Pokud se chce-
me vyvarovat těchto chyb, je vhodné se seznámit s odbornou literaturou, nebo se poradit se zahradním 
architektem.

                                                                                                       Ing. Jiří Kolrusz

PES MÁ BÝT PŘÍTELEM ČLOVĚKA

Ruku v ruce se začleňováním do evropského společenství přebíráme i módní trendy, aniž si to uvědo-
mujeme. Jedním z nich je již dříve zmiňovaný psí boom. Dříve ani na venkově nebylo pravidlem, že by pes 
byl součástí každého obydlí. Dnes však ne jeden, ale dva i více pejsků v domě nejsou výjimkou. Tento nový 
fenomen se projevuje zvyšujícím se provozem psů při venčení v našem katastru se všemi průvodními jevy. V 
jarním vydání našeho zpravodaje jsme apelovali zejména na důslednost majitelů psů při úklidu hromádek. 
Apel zřejmě měl svůj význam, protože alespoň k mírnému zlepšení čistoty cest došlo. Dalším problémem 
je vzájemná snášenlivost psů při potkávání. Svou roli tady hraje kromě povahy psa hlavně jeho výchova k 
základní poslušnosti. Je zajímavé, že ve vyspělé společnosti je pravidlem pohodová snášenlivost jak lidí, tak i 
jejich psů. Pro řadu lidí, kteří mají se psy negativní zkušenosti 
či trpí kanisfobií, je naprosto nepřijatelné potkat zejména 
velkého psa bez vodítka. Omlouvání, že jde o štěně, nebo že 
nic nedělá, že si chce jen očichat, není namístě.

O chování psů byla napsána řada publikací. Z nich vyplý-
vá, že dělení psů na hodné a zlé, či bojové, služební a ostatní 
je příliš zjednodušené. Výchova, vzájemný vztah pán – pes 
a umožnění zaměstnání psa s ohledem na jeho rasu patří 
mezi faktory, mající údajně největší vliv na  vývoj a chování 
psa. Mezi nebezpečné pro člověka je možno počítat jak 
psy s cíleným policejním výcvikem, tak psy nespokojené, 
to znamená zanedbané, zavřené či dokonce přivázané, bez 
možnosti pravidelného venčení a komunikace a degradova-
né jen na hlídání objektů.

Ještě před dvěma lety jsme na tomto místě s uspokojením 
konstatovali, že v naší obci dosud nedošlo k napadení člověka 
psem. To je bohužel už minulost. V březnu tohoto roku došlo 
v Zahradní ulici k politováníhodné události. Obyvatelka naší 
obce byla na tomto veřejném prostranství napadena německým ovčákem, který se dostal na ulici nedovřenými 
vrátky. Pes ji strhl na zem a začal jí trhat předloktí ruky, kterou si chránila obličej. Po šetření policie a komise 
veřejného pořádku je pes umístěn v ocelovém kotci a mimo něj se smí pohybovat pouze s košíkem a na vodítku 
s dospělou osobou, protože výška oplocení není dostatečná. Podle vyjádření specialistů je pes, který již jednou 
zranil člověka nadále nebezpečný a měl by být správně utracen. 

Aby se podobný případ v naší obci již nikdy neopakoval, varujeme především majitele psů větších plemen. 
Platí to zvláště pro občany, kteří si takového psa pořídili cíleně se záměrem ochrany svého majetku. Obecní 
chodníky jsou na většině míst v obci bezprostředně na hranici s oplocením soukromých nemovitostí a je naprosto 
nepřijatelné, aby se lidé tato veřejná prostranství báli používat. Denně po chodnících procházejí na pravidelné 
vycházky i naše děti z mateřské školy. Stížnosti občanů na tato místa v obci jsou oprávněné. Uvědomme si, že 
zloděj-profesionál si stejně dokáže poradit s jakýmkoliv psem. Štěkání psů za plotem je nepříjemné, ale zabránit 
mu nelze. Jestliže však nechceme riskovat napadení kolemjdoucího člověka, musíme mít tak kvalitní a vysoké 
oplocení, které pes nemůže překonat. Lze odhadnout, že by se jednalo o výšku oplocení 2,5 metru, která však 
nebude přijatelná pro stavební úřad ani pro naši obec s urbanistického hlediska. Pokud takové oplocení není, 
musí být pes umístěn v ocelovém kotci. Podle stávající legislativy je pes nadále považován za věc. To ale ne-
zbavuje majitele odpovědnosti za konání svého psa. Pokud jej vychovává k nenávisti k cizím lidem, používá jej 
jako zbraň a velice riskuje, že při ohrožení lidského zdraví nebo dokonce života se nevyhne trestnímu stíhání.

Pro informovanost majitele nemovitosti o pohybu lidí kolem oplocení zastane tuto roli spolehlivě i ten 
nejmenší pes svým pronikavým štěkotem, avšak mezi nejbezpečnější prostředky ochrany proti vloupání 
stejně patří moderní systémy elektronického zabezpečení.

                                                                                                       Ing. Jiří Kolrusz

Zprávy z komisí

 
Ob anské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která 

poskytuje sociální služby pro ob any z okraje spole nosti – materiální pomoc 
sociáln  pot ebným, azylové ubytování i pracovní p íležitost. 

 Více na  www: diakoniebroumov.org 
 

VYHLAŠUJE 
 

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
 

 Letního a zimního oble ení /dámské, pánské,d tské/ 
 L žkovin, prost radel, ru ník , ut rek, záclon,  
 Látky (minimáln  1m2, prosíme, nedávejte nám od ezky a zbytky látek) 
 Domácí pot eby-nádobí bílé i erné, skleni ky- vše nepoškozené 
 Pe í,pé ových a vatovaných p ikrývek, polštá  a dek 
 Obuv – veškerou nepoškozenou 

 
V CI, KTERÉ VZÍT NEM ŽEME: 

 ledni ky, televize, po íta e a jinou elektroniku, matrace, koberce – 
z ekologických d vod  

 nábytek, jízdní kola a d tské ko árky - ty se transportem znehodnotí 
 zne išt ný a vlhký textil 

 
Sbírka se uskute ní : 

 
dne: 17. íjna 2010 (ned le) 
 
as:  14,00 – 16,00 hodin 

 
místo: Braškov – požární zbrojnice (za obecním ú adem) 
 

V ci prosíme zabalené do igelitových pytl  i krabic,  
aby se nepoškodily transportem 

 
 

D kujeme za Vaši pomoc. 
 

Bližší informace Vám rádi sd líme: 
tel. : 224 316 800, 224 317 203 

 



Rybáři v Braškově
Každý rok informujeme v místním tisku o událostech a činnosti rybářů.
Provádí se práce, které se opakují po celý rok, podle ročního období. Sledování kvality vody, přikr-

mování, zarybnění, prosekávání ledu a udržování pořádku kolem přírodního břehu. Je to rituál, který 
je nutné provádět. Mimo to byl postaven další úložný prostor a zarybněn rybník na Valdeku.

Organizujeme také mimořádné lovy ryb pro občany. 8.5. a 28.8. se celkem zúčastnilo 35 občanů a 
15 dětí. Bylo uloveno 8 kaprů, 8 úhořů, amur a 25 karasů.

Plánujeme ještě další tyto akce. Občané jsou předem informováni pomocí letáků.
I přes nepřízeň počasí, které nás pronásleduje skoro při každém mimořádném lovu, přicházejí 

občané, kteří se přijdou jenom podívat a popovídat. Při těchto setkáních je vždy pohodová nálada.

Petru zdar,
místní rybáři. 

Hasiči informují

Poděkování

BYLI JSME NA NÁVŠTĚVĚ

Posední týden v červnu byl určen výletům. Žáci 2.A a 2. B byli od rodičů z Braškova pozváni 22.6. 
na návštěvu hasičské zbrojnice. Pěšky se nám nechtělo, zvolili jsme linku autobusu a v 8hod. vyjeli. 
Na zastávce čekali spolužáci oblečeni v hasičských uniformách a odvedli nás do zbrojnice, kde na nás 
čekali rodiče Chalupovi, pí. Laitnerová a p. Jelínek. Na první pohled je jasné, že kroužkem hasičů 
žijí. Dětem ukázali hasičská auta, hasičskou zbrojnici a fotografi e ze soutěži. Vysvětlovali příčiny 
požárů a jejich odstranění a výjezdy. Po prohlídce a opravdu zajímavém vyprávění jsme přešli za 
rybník na louku. Rodiče připravili dětem soutěže, překážkovou dráhu a ruční stříkačky, kde si sami 
vyzkoušeli jejich funkci. Na závěr byla připravena bojová hra v nedalekém lesíku. I rozdělání ohně 
a opékání uzenin připadalo dětem skvělé. Vyhodnocení družstev a diplom byl pro děti tečkou za 
pěkně stráveným dopolednem. Velké dík patří rodičům, kteří se podíleli na přípravě. 

BOJOVÉ VOZIDLO PĚCHOTY

Další pěkně prožitý den byl v pátek 25.6., kdy pro nás před školu přijel autobus p. Barcela a žáci 
2.A,B a žáci 3.A,B odjeli na Peklov. Není to daleko, tak nám cesta utekla rychle. Děti se nemohly 
dočkat co je čeká. Při vystoupení do  prašného, ale slunečného prostředí jsme uviděli na návěsu 
bojové vozidlo pěchoty. Už při sundání tohoto obra z vozu  jsme se nestačili divit co dokáže. Došli 
jsme na dráhu, kde se dá s tímto vozem jezdit. Nadšení bylo veliké a „frontu“ na svezení v takovém 
vedru  si děti rády vystály. Kdo připravil tuto akci? Pan Ing. Vladimír Dráb – starosta obce Braškov, 
velký nadšenec, který umí o vojenské technice vyprávět a všichni obdivně poslouchali. S údivem jsme 
sledovali manévry, které toto vozidlo umí. I my jsme si vyzkoušeli v terénu jízdu s tímto vozidlem. 
Všem, kteří museli v BVP jezdit a bojovat patří obdiv, není to jednoduché. Pro děti bylo připravené 
občerstvení a ohniště, na kterém opékaly buřtíky. Nadšencům, kteří dokáží udělat pro děti krásné 
dopoledne patří poděkování a obdiv. V dnešní době vzácné chvíle odkrojené z jejich práce a sou-
kromí. Pan Dráb zakončil dopoledne „Bylo mi potěšením!“.

 
Děkujeme všem!  Žáci 2.A, B,  3.A, B a třídní učitelky

Z mateřské školky
Prvního září začal opět školní rok a do naší školky nastoupily nové děti. Je jich 15 a doplnily stav školy 

na 40. Rozšíření kapacity jsme připravovali již od února a než se vyřídily všechny kroky – byl červen. 
S  nárůstem dětí je však spojeno mnoho výdajů. Podmínkou OHES bylo pořízení konvektomatu do 
školní kuchyně, což nám zajistilo podstatně lepší zpracování potravin ve větším množství. Protože však 
fi rma zapomněla na daný termín, museli jsme během prázdnin několikrát do MŠ, než byly všechny části 
nainstalovány. Musely se zakoupit další šatnové bloky, lůžkoviny, návleky, židle, stolky a spoustu jiných 
věcí. Zaměstnanci během prázdnin vydrhli a vydezinfi kovali, vyprali a vyžehlili co se dalo a školní rok 
začal. Mrňouskové ještě trošku pofňukávají, ale věříme, že se jim tu bude líbit.

Velké poděkování patří hasičům, kteří nám sekají zahradu,a že té trávy bylo letos opravdu hodně 
a hlavně panu Lacinovi, který nám postaví do skladu lůžkovin úložné regály. Podle nařízení hygieny 
budou mít všechny peřinky, polštáře a prostěradla samostatné místo, pro každé dítě. Díky i ostatním 
tatínkům za pomoc: Děkujeme p. Skalickému, Brůčkovi, Koubkovi. Ostatní rodiče - pomáhají věcnými 
dary spotřebního charakteru – p. Lagmajerová, nebo opravami a šitím - p.Bubnová. Moc nám pomáhají.

Přímo po třídní schůzce jsme také dostali sponzorský dar od rodičů Tomáška Hrazděry, DVD se 
spoustou pohádek, které můžeme využít k doplnění některých témat.

Letos se zaměříme na shromáždění fi nančních prostředků na vybavení školní zahrady. Věříme, že 
podnikatelé a přátelé školky, na které se obrátíme, nám vyjdou vstříc a pomohou nám. Vážíme si přístupu 
obce, která se o školu stará a zajišťuje tak prostředí pro mladé rodiny.

Eva Střelečková

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ

Vážení spoluobčané,
skončily prázdniny a Mladí hasiči začali opět trénovat na závody, které se budou konat jednou měsíčně, 

vždy o víkendu. 1. závody v letošním školním roce, „Požární útok“ se bude konat již 25. září 2010 v Hřebči na 
fotbalovém hřišti.

Na začátku září se do našeho kroužku přihlásilo dalších 5 dětí a tak budeme moci závodit se dvěma družstvy.
Od kraje jsme získali dotaci na vybavení mladých hasičů, ze kterého jsme pořídili soutěžní výzbroj a zdra-

votnický batoh. 
Děti moc děkují našim velkým hasičům za výrobu překážek pro různé hasičské disciplíny a za pomoc s vyří-

zením podkladů pro krajskou dotaci.
Letošním úkolem bude pro děti sehnat dopravní prostředek, nejlépe 9místnou dodávku a vyřešit prostory pro 

uskladnění závodní výstroje a překážek, jak pro malé hasiče, tak i pro soutěžní družstva mužů a žen.
Dále bychom rádi za pomoci SDH Braškov pořádali v letošní sezoně jedny hasičské závody zde na Braškově.

P OZ OR !  Z V E M E  NA A KC E

Mladí hasiči zvou předškoláky a děti do 9 let a jejich rodiče na

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ DO HASIČSKÉ ZBROJNICE.“
Scházíme se každý čtvrtek od 17:00 hod do 18:30 hod. 

Byli bychom rádi, kdybychom mohli mezi nás uvítat nové členy.

HALLOWEEN 
V pátek 29. října v 19 hod vychází průvod masek od hasičské zbrojnice přes Braškov. 

Na závěr bude u Braškovského rybníka oheň pro opečení buřtíků.
PŘIJĎTE  TAKÉ!

Moc se na Vás těšíme

Vedoucí Mladých hasičů M. Chalupová 

Sport
INFORMACE O ČINNOSTI SOKOLA BRAŠKOV ODDÍLU KOPANÉ 

Zdravíme všechny příznivce fotbalu v naší obci, a rádi bychom napsali pár slov o našich sportovních akti-
vitách, ale také o naší práci při údržbě a zvelebování obecního sportovního areálu, a tím začneme.

V minulém období proběhla výměna záchytné konstrukce za brankou našeho hřiště směrem k Velké 
Dobré. Vybudování nové konstrukce jsme svěřili fi rmě pana J. Žáka, ale je nutné poděkovat  všem hráčům, 
funkcionářům a dalším členům oddílu za obětavou práci při likvidaci staré záchytné konstrukce a také při 
osazování nových sítí za oběma brankami. Při tomto nám vydatně pomohli zapůjčením plošin p. Salač a p. 
Škach, za což jim chceme ještě jednou poděkovat.

 Z dalších akcí bychom chtěli jmenovat úpravu a natírání zábradlí okolo hrací plochy, vybudování umělého 
osvětlení, výměna krytů drenážních kanálků, nebo pořízení odlehčených branek pro naše žáky.

Po sportovní stránce fungují při našem oddílu tři mužstva, dvě v soutěžích mužů a jedno v žákovské 
kategorii.

A-mužstvo jež nyní rozehrálo již čtvrtým rokem krajskou I.B třídu, skončilo v minulém 
ročníku této soutěže opět na stupních vítězů, když obsadilo 3. místo, a obhájilo tak pozici 
z předešlého ročníku.
Začátek nové ročníku 2010 - 2011 se A – mužstvu nedaří podle  představ. Po vítězství nad nováčkem 

Sokolem Bránov 3 : 0 (br.  Vlastní, Tichý, Hachtigal) , následovala
porážka 2 : 3 v Hostouni ( br. Nachtigal 2 ) a těsná prohra 2 : 3 doma se Sokolem Lidice po výpadku 

v druhém poločase  ( br. Nachtigal , Tichý ) . první čtvrtinu podzimní části jsme 
uzavřeli opět prohrou na hřišti Loděnice 1 : 3 ( br. Bednář ) . Nyní nás čekají dvě utkání na domácím 

stadionu, a je nutno stoprocentně bodovat .
      
B-mužstvo hrající okresní IV. třídu skupiny A, a skončilo na 8 místě, když zvláště v jarní části došlo k ně-

kterým překvapivým porážkám, zapříčiněných zraněními opor mužstva.
Nový ročník soutěže zahájilo B mužstvo domácí prohrou s Kačicí 2: 5, ale pak následují tři utkání v nichž 

naše „Benfi ca“ již bodovala . Vítězství v derby s Pleteným Újezdem 1: 0, domácí remíza s béčkem  Lidic 4 : 4 
a vítězství na půdě Kamenných Žehrovic B 2 : 1.

Žáci našeho oddílu hrající kladenskou okresní soutěž si vedli také velmi dobře.
A tak skončili na 4 místě tabulky své soutěže. Za což je nutné pochválit jak mladé naděje Braškovské 

kopané, tak trenéry Ondru Nováka a Zdeňka Malce za jejich obětavou práci.
Pro nový soutěžní ročník se trénování mužstva žáků ujala nová dvojice Roman Štáfek s Radkem Lincem. 

Pod jejich vedením proběhl již koncem června nábor nových zájemců o kopanou na Braškově, který proběhl 
úspěšně a díky tomuto je fotbalu chtivých kluků dostatek. Nový ročník nezačal sice úplně ideálně , domácí 
prohra s žáky Hřebče 0 : 6 jistě není ke chlubení, ale již druhý zápas na hřišti Kačice vybízí k optimismu . 
Vítězství 6 : 1 k tomu jistě opravňuje.

Tak to by bylo zatím vše, přejeme všem spoluobčanům hezký podzim a přijďte nás povzbudit na náš 
fotbalový stadión. 

váš Sokol Braškov 

A léta běží…
 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Rozloučili jsme se s našimi občany:
Jana TONKOVÁ 7. 7. 2010 (65 let)
Alena HAASOVÁ 2. 9. 2010 (73 let) Čest jejich památce

Narodili se:
Martin ŠMÍD 30. 6. 2010
David ONDRÁČEK 5. 7. 2010
Michal Bohuslav MICHÁLEK 8. 7. 2010
Nelli HORÁKOVÁ 17. 7. 2010
Marek HOUŠKA 27. 8. 2010  Blahopřejeme



Okénko pro děti „Žíznivý pochod“

Knihovna

Milé děti,
nový školní rok už začal. Moc vám přeji, aby 

se vám ve škole líbilo, zejména těm nejmen-
ším – „prvňáčkům“. Zvu vás do naší knihovny, 
která bude nově upravena. Čeká na vás řada 
nových knih zejména těch, kde získáte různé 
vědomosti.

Tak například:

Beasantová, P.: Atlas světa plný obrázků
Crummener, R.: Hasiči
Crummener, R.: Počasí
Deary, T.: Bláznivá dějepisná všehochuť
Grolhnes, I.: Piráti. Lupiči moří.
Herbst, N.: Cesty do vesmíru
Herbst, N.: Delfíni. Chytří plavci.
Höpfl , K.: Sopky. Hory, které chrlí oheň
Köthe, R.: Elektronika
Kuffer, S.: Energie. Síla z přírody
Künzl, E.: Středověk
Reichardt, H.: Sedm divů světa
Stubenrauch, P.: Rytíři
Übelacker, E.: Souhvězdí a znamení

 …a další zajímavé knihy.

A ještě něco pro nejmenší:

Awdry, W.: O mašince Tomášovi
Bobák, J.: Zajíček Strakaté ouško
Havel, J.: Barbánek
Kahoun, J.: Včelí medvídci od jara do zimy
Machač, J.: Zvědavý Punťa
Müllerová, A.: Velká kniha hádanek
Pekárková, J.: Pohádky do postýlky
Pospíšilová, Z.: Hádám, hádáš, hádáme
Řezníčková, D.: Pohádky o princeznách
Svěrák, J.: Kuky se vrací
Šefrnová, T. : Pohádky ze ZOO
Šmikmátorová, P.: Receptíky pro kuchtíky
Štíplová, L.: Pohádky na týden
Vít, A.: První čtení pro holky i kluky
Voláme všechny mašinky

 … a řada dalších krásných knih na vás v knihov-
ně čeká.
      
Těším se na vás!!!

Věra Přibylová, knihovnice

V sobotu 26. června jsme uspořádali již 
2.ročník  Valdeckého žíznivého pochodu. Sešli 
jsme se  v restauraci Stará hájovna na Valdeku, 
kde nám na desátou hodinu vedoucí pan Mar-
tin Kostečka, řečený Drobek, připravil tekuté 
občerstvení. Starosta obce pan Vladimír Dráb 
provedl registraci účastníků. Na start dorazilo 
33 nadšenců jak braškovsko-valdeckých, tak i 
ze zpřátelených obcí, ve věkovém rozmezí od 2 
měsíců do 72 let. Vyrazili jsme v půl jedenácté 
směrem na Kyšice, přes Vinohrádek na Horní 
Bezděkov, kde byla malá zastávka u Botaniky. 
Dále skrze bývalý vojenský prostor Brdce, 
kousek podél Kačáku na Poteplí a posléze 
strmě na Vysoký Vrch (486 m.n.m). Kočárky 2 
nejmenších účastníků vynesli na kopec tatín-
kové. Vydařené  počasí přálo  neuvěřitelnému 
výhledu do okolí i narůstající žízni. Na zpá-
teční cestě, cca 200 m pod Vysokým Vrchem 
nás čekalo překvapení  v podobě opečených  
buřtíků a klobásek s okurčičkou a samozřejmě 

 

BELETRIE
Austenová, J.: Láska a přátelství
Bloch, R.: Vlak do pekla a jiné povídky
Cartland, B.: Podivné varování
Cartland, B.: Láska na vlnách
Cartland, B.: Zmatky v Berlíně
Craven, M.: Slyšel jsem sovu zavolat své jméno
Devátá, I.: Mezi nebem a peklem
Faulkner, W.: Svatyně 
Fitzek, S.: Zaklínač duší
Harris, Ch.: Pravá krev
Christie, A.: Místo určení neznámé
Christie, A.: Nástrahy zubařského křesla
Christie, A.: Sloni mají paměť¨
Incián, J.: Když uvěříš
Meyerová, S.: Stmívání. Nový měsíc. Zatmění. 
Rozbřesk
Rendell, R.: Případ ztraceného muže
Schuster, G.: Požár v klášteře
Simenon, G. Maigret a inspektor Protiva
Steinbeck, J.: Perla
Vaculík, L.: Český snář
Vadim, R.: Zamilovaný blázen
Watson, J. Předtuchy
Weeks, K.: Poklady Luxoru a údolí králů
Wilson, A.: Sněhobílý sen

NAUČNÁ LITERATURA
Brzáková, P.: Zákony štěstí
Červenka, J.: Jak se žilo před sto lety
Charvátová, K.: Postřehy z Ameriky
Naučte se zahradničit
Neumann, J.: Šumava
Nováková, M.: Turistická encyklopedie ČR
Obůrková, E.: Výlety s dětmi
Stoppardová, M.: Dospívajícím dívkám
Stoppardová, M.: Radost ze zdravých dětí
Špalíček turistických zajímavostí
Vykouk, J.: Kladenský tulák

Věra Přibylová, knihovnice

Vzhledem k tomu, že se knihovna upravuje, 
bude asi do konce září uzavřena. Po úpravách 
bude opět v provozu každou středu od 16,00 do 
18,30 hodin.

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?

(VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH)

aktuální informace a starší čísla BN naleznete na webu: www.braskov.cz
Vydává Obec Braškov Sponzoruje a tiskne Kartex Valdek
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všelijaké nápoje. O atrakci se postaral pan Kos-
tečka, který vše, včetně grilu dovezl pod kopec 
Škodou 1203.  Do cíle (opět Stará hájovna) ti 
nejrychlejší dorazili kolem šestnácté hodiny. 
Já jsem byla ráda, že sedím, ale ti trénovanější  
z nás využili parket  a hudbu a plynule přešli z 
chůze v pohorkách do tance naboso. Nejstarší 
chodec  pan Oldřich Svoboda obdržel malou 
pivní cenu za zdatnost.

A co dodat? Pohyb v krásné přírodě, kterou 
máme v bezprostřední blízkosti obce,  pocit 
dobře prožitého dne s milými sousedy a v hlavě 
se již rodící plán na další pochod - tentokrát přes 
Kamenku  do Dolního Bezděkova,  podél Kačáku 
na Poteplí.

2.října se na vás těšíme! Start opět  v restauraci 
Stará hájovna  v jedenáct hodin. 

   MUDr. Ilona Konečná

Všichni občané jsou srdečně 
zváni na 

19. veřejné 

zasedání 
Zastupitelstva obce Braškov,

které se koná 

v pondělí 27. září 2010 
v 17,00 hod.

na Obecním úřadě 

Braškov

s tímto programem:

 1. Zahájení

 2. Kontrola plnění usnesení 18. zasedání

 3. Zpráva o fi n. hospodaření obce k 31.8.2010 

 4. Zpráva o stavu obce před komunálními 

 volbami 

 5. Informace o plnění programu rozvoje a 

 stavu rozestavěných akcí

 6. Výběr nabídek na prodej pozemků

 7. Různé: 

 • Územně plánovací smlouva na výstavbu 

    na pozemcích č. 258/1, 258/117 a 258/90 

    (Šmídovi)

 • Návrh záměru na úsporné řešení 

     veřejného osvětlení

  • Návrh záměru na zřízení spojovacích 

     chodníků do sousedních obcí

 8. Diskuse

 9. Usnesení a závěr

Pozvánka


