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Pozvánka

BRAŠKOVSKÉ
NOVINY 

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

březen 2018  Ročník: 28 Číslo: 1

Vážení spoluobčané,

jaro je za dveřmi, 20. březen – první jarní den – blízko. Zvu Vás na Veliko-
noční zábavu, kterou tradičně pořádají naši hasiči 31. března a samozřejmě 
na pálení čarodějnic v pondělí 30. dubna. 

Zpráva z výstavby, zrodila se nová potřebná investice. Železná vodní nádrž 
na zalévání, kterou máme na fotbalovém hřišti, zkorodovala. Maluje se pro-
jekt a s ním začíná stavební řízení ohledně zakopání betonové nádrže. Bude 
určena na zavlažování hřiště a také pro hasičský sport, který má své místo 
též za hřištěm Jaroslava Valeše. Takže budeme zase kopat a dělat nepořádek. 

Důležitá informace pro pejskaře, v katastru obce Družec byly na různých 
místech nalezeny otrávené nástrahy, konkrétně se jedná o Valdecký les 
(U Obrázku) a oblast Veselova a ulici Sadová (Družec). Nástrahy jsou ve formě 
červených granulí nebo žlutohnědá barva, velikosti 3 × 3 × 6 cm. V důsledku 
požití těchto nástrah došlo již bohužel k otrávení několika pejsků. Můžeme 
se obávat i ohrožení malých dětí. V této souvislosti Zdeněk Kofent, starosta 
obce Družec, 13. 2. podal trestní oznámení. Úchyl, páchající tato zvěrstva, 
nám dokresluje další rozměry zla. 

Píšete nám na obecní úřad, že je nepořádek okolo sběrných míst. Jedná se o 
odložený různý odpad. Je to samozřejmě nepořádek obce a především můj jako 
starosty. Máme důkaz, že některý odpad k Valdecké prodejně potravin vozí 
úchyl z Buštěhradu. U nás v obci máme ovšem také vypečené spoluobčany, 
kteří do obecních odpadkových košů rvou igelitky i se stavební sutí. Každý 
má plno řečí kritiky, ale řada z nás by měla začít u sebe. S Tomášem Votavou 
jsme se domluvili, pokud se nám podaří vystopovat tyto výtečníky, budeme 
jim zmíněný odpad házet zpátky přes plot. 

Nenechte se unavit zlem, načerpejte hodně jarní pozitivní energie.

Ing. Vladimír Dráb, starosta

Slovo starosty
Všichni občané jsou srdečně zváni na 

18. VEŘEJNÉ 
ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV

které se koná 

VE PONDĚLÍ 5. 3. 2018 OD 17.00 HOD. 

NA OBECNÍM ÚŘADĚ BRAŠKOV
s tímto programem:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení 17. zasedání
3. Účetní závěrka za rok 2017 s výsledkem hospodaření
4. Změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2018, odsouhlasená radou obce
5. Program rozvoje obce – aktualizace
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro společnost CETIN
7. Různé
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr

Kandidát Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1. kolo 2. kolo

Číslo Příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 45 7,46 — —

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 84 13,93 — —

3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 46 7,62 — —

4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 6 0,99 — —

5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 2 0,33 — —

6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 1 0,16 — —

7** Zeman Miloš Ing. Občan SPO 165 27,36 255 40,28

8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 60 9,95 — —

9* Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 194 32,17 378 59,71

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY KONANÁ VE DNECH 12. 1.�13. 1. A 26. 1.�27. 1. 2018

*) postupující kandidát **) zvolený kandidát

výsledky hlasování za územní celky

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Kladno
Obec: Braškov – souhrnné informace

 1. kolo 2. kolo
voliči v seznamu: 839 829
vydané obálky: 609 634
volební účast v %: 72,59 76,48
odevzdané obálky: 609 634
platné hlasy: 603 633
% platných hlasů: 99,01 99,84



Zprávy z obecního úřadu

Zastupitelstvo obce po projednání:

a) bere na vědomí: 
1. Zprávu o kontrole plnění usnesení 16. zasedání zastupitelstva obce, konaného 19.9.2017 
2. Informaci o rozpočtových opatřeních č. 7 až 9, schválených radou obce 
3. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 ze dne 19.10.2017
4. Odstoupení p. Pavla Stádníka z funkce člena Rady obce Braškov

b) schvaluje: 
1.  Rozpočet obce na rok 2018 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 33.183.600,-- Kč a rozpočtový 

výhled na rok 2019 a 2020 jako vyrovnané ve výši 12.699.600,-- Kč
2. Rozpočet MŠ Braškov na rok 2018 jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 4.524.000,-- Kč a 

rozpočtový výhled na r. 2019 s příjmy a výdaji ve výši 4.610.000,-- Kč a na rok 2020 s příjmy a 
výdaji ve výši 4.785.000,-- Kč a v rozpočtech uvedené příspěvky zřizovatele ve výši 250.000,-- Kč.

3. K 1.1.2018 podle NV č. 318/2017 Sb. ponechání stávající výše odměn zastupitelstva v úhrnu za 
jednotlivé funkce 

4. Aktualizovaný „Program rozvoje obce“ z listopadu 2017
5. Sazebník úhrad za poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím ve znění pozdějších předpisů
6. Darovací smlouvu od  společnosti ČNES Dopravní stavby a přijetí fi nančního daru ve výši 

100.000,-- Kč

c) souhlasí: 
1. S uzavřením smlouvy o úvěru č. 0317499479 s Českou spořitelnou a.s. na kofi nancování akce 

„Komunikace pro pěší Braškov, Valdek – V. Dobrá ve výši 9.901.000,-- Kč
2. S uzavřením smlouvy č. 381/B1/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu SFDI ve výši 9.489.000,-- Kč
3. S uzavřením veřejnoprávních smluv č. 1, 2 a 3 pro rok 2018 o poskytnutí dotace SK Braškov. Na 

celoroční provoz a údržbu sportovního areálu ve výši 145 tis. Kč; na provoz víceúčelového hřiště 
ve výši 20 tis. Kč; a na krytí nákladů na činnost mládežnických fotbalových družstev ve výši  
205 tis. Kč.

4. S uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 4/2018 o poskytnutí dotace SDH Braškov na provoz a výdaje 
kolektivů mladých hasičů ve výši 220 tis. Kč

5. S uzavřením kupní smlouvy na pozemek p.č. 95/19 s p. Josefem Havlíkem za cenu 868.800,-- Kč
6. S kladným vyjádřením k žádosti o územní rozhodnutí pro pokládku nových chrániček v ul. 

Sportovců  a ul. V Dubinách pro společnost CETIN
7. S uzavřením smlouvy o dílo s ing. arch. Jiřím Vorlem na zastřešený přístřešek občerstvení na 

Háji ve výši 200.000,-- Kč
8. S darovací smlouvou a přijetím daru – automobilu VW Caravelle od ČR – Generální ředitelství cel

d) volí
   p. Tomáše Votavu členem Rady obce Braškov a souhlasí s jeho pracovním poměrem na Obci Braškov

e) pověřuje radu obce 
  k úpravě dodatku č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, o nočním klidu, na základě podnětu 

spolku Sboru dobrovolných hasičů

Usnesení
17. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 

6. prosince 2017 v restauraci U Chalupů

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

Usnesení 
56. schůze rady 21. 11. 2017

Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• s vyřazením poškozeného mobilu z majetku obce
• s pořízením doplňků a zasklení exponátů v muzeu sportu do 20 tis. Kč
• s nákupem výkonného vysavače pro potřebu muzea sportu
• s opravou a úhradou poškozených stromů a ohradníků v lokalitě u dálnice (Pod Horkou)
• s ukončením nájemní smlouvy na požární Tatru s Autodrát s.r.o.
• s úhradou do 12 tis. Kč Letohrádku Vendula za zajištění občerstvení při příležitosti rozsvěcení 

vánočního stromu 3.12.

• schvaluje
• doplnění programu 17. zasedání zastupitelstva obce 6.12.2017 v restauraci U Chalupů
• změnu č. 9 rozpočtu obce na rok 2017
• program 57. schůze rady dne 28.12.2017

57. schůze rady 28. 12. 2017
Rada obce Braškov po projednání:

• schvaluje
• změnu č. 10 rozpočtu obce na rok 2017
• program 58. schůze rady dne 8.1.2018

58. schůze rady 8. 1. 2018
Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• výsledek hospodaření obce k 31.12.2017

• souhlasí
• s objednáním projektu na doplnění a rozšíření veř. osvětlení v obci
• s přípravou projektu na betonovou nádrž na závlahovou vodu na fotbalovém hřišti
•  s vyhlášením veřejné sbírky „Valdecký léto“ a „Valdecký háj“ na období od 1. 6. 2018 do 30. 9. 

2018 na území Obce Braškov formou 2 kusů přenosných pokladniček, které budou umístěny 
na Obecním úřadě Braškov a při konání charitativních festivalů „Valdecký léto“ (23. června 
2018) a Valdecký háj“ (září 2018, přesný termín ještě není znám) u vstupu na Valdecký háj, 
za účelem fi nanční pomoci Letohrádku Vendula, z. s. (IČ 45248443) na krytí výdajů na nákup 
materiálu pro chráněné dílny (pekárna, prádelna a řemeslná manufaktura) a na krytí nákladů 
fakultativní sociální služby – autodopravy těžce postižených lidí do Letohrádku Vendula, z. s. 
(nákup pohonných hmot).

• nesouhlasí
• s úpravou dodatku č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, o nočním klidu, na základě podnětu 

spolku SDH Braškov
•  se zřízením nového sjezdu na Toskánce podle návrhu změny územního plánu obce Pletený 

Újezd přes pozemek p.č. 95/2 v k.ú. Braškov 

• schvaluje
• program 59. schůze rady dne 22.1.2018

• ukládá starostovi obce
• předložit na Krajský úřad Středočeského kraje Oznámení o konání veřejné sbírky „Valdecký léto“ 

a „Valdecký háj“ pořádané Obcí Braškov v období od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2018 formou 2 kusů 
přenosných pokladniček za účelem fi nanční pomoci Letohrádku Vendula, z. s. (IČ 45248443) 
na krytí výdajů na nákup materiálu pro chráněné dílny (pekárna, prádelna a řemeslná ma-
nufaktura) a na krytí nákladů fakultativní sociální služby – autodopravy těžce postižených 
lidí do Letohrádku Vendula, z. s. (nákup pohonných hmot).

59. schůze rady 22. 1. 2018
Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• s fi nančním příspěvkem obce ve výši 5.000,-- Kč do veřejné sbírky na opravu kostela ve Družci

• schvaluje
• změnu č. 1 rozpočtu obce na rok 2018
• termín konání 18. zasedání zastupitelstva 5.3.2018
• prodej ojetého vozu VW Transporter za 5.000,-- Kč
• program 60. schůze rady dne 5.2.2018

60. schůze rady 5. 2. 2018
Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• s uzavřením smlouvy o hudební produkci se skupinou BRUTUS na festivalu Valdecký léto 

23.6.2018

• schvaluje
• • návrh programu 18. zasedání ZO Braškov
• • program 61. schůze rady dne 20.2.2018

Usnesení 
55. schůze rady 7. 11. 2017

Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• závěry z ankety spokojenosti rodičů s MŠ Braškov 

• souhlasí
• s úhradou faktury za pokrývačské práce, nový kiosek na Háji
• s uzavřením smlouvy o obstarání věci se Psím útulkem Bouchalka na rok 2018 ve výši 20 tis. Kč

• pověřuje starostu obce
• projednat s ředitelkou MŠ Braškov připomínky a návrhy, které vyplynuly z ankety rodičů 

• schvaluje
• doplnění programu 17. zasedání zastupitelstva obce 6.12.2017 v restauraci U Chalupů
• program 56. schůze rady dne 21.11.2017

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 16. zasedání zastupitelstva, 
informaci o rozpočtových opatřeních, schválených radou obce, dílčí přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2017 a odstoupení p. P. Stádníka z funkce člena Rady obce Braškov.

Schválilo rozpočet obce na rok 2018 a rozpočet MŠ na r. 2018, aktualizovaný Program rozvoje 
obce, sazebník náhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, a darovací smlouvu o fi nančním daru od ČNES Dopravní stavby.

Schválilo rovněž, že odměny členů zastupitelstva  nebudou zvyšovány podle vládního nařízení č. 
318/2017 Sb., a budou ponechány ve stávající výši.

Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření smluv s Českou spořitelnou na kofi nancování akce „Komu-
nikace pro pěší Braškov, Valdek – V. Dobrá a smlouvu o poskytnutí dotace od SFDI na uvedenou akci. 
Dále odsouhlasilo uzavření veřejnoprávních smluv s SK Braškov a SDH Braškov;  uzavření kupní 
smlouvy na pozemek p.č. 95/19;  kladné vyjádření k žádosti o úz. rozhodnutí na pokládku chrániček; 
uzavření smlouvy o dílo s ing. arch. J. Vorlem a darovací smlouvu na automobil VW Caravelle od GŘ 
cel. Všechny uvedené smlouvy byly uzavřeny. 

V závěru 16. zasedání zvolila novým členem rady obce p. T. Votavu.
Usnesením zastupitelstvo neuložilo žádné úkoly.

František Haas

Zpráva o kontrole plnění usnesení 17. zasedání 
zastupitelstva obce konaného 6. 12. 2017



výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změnách

%

P Ř Í J M Y

DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR) 11 072 350,99 11 072 617,00 100%

daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin. 2 713 007,89

daň z příjmů FO ze sam.v.č. 71 235,03

daň z příj. fyz.os. z kap. výn. 248 554,49

daň z příj.práv.os. 2 648 672,03

daň z přid.hodnoty 5 360 944,55

pop.ze psů,ost.daně 29 937,00

daň z příjmu za obec 370 500,00 370 500,00 100%

daň z nemovitosti 677 730,99 677 735,00 100%

NEDAŇOVÉ

pronájmy 26 001,00 26 001,00 100%

odpady 663 657,00 663 660,00 100%

zn.na popelnice+bioodp. 527 602,00

pytle na tř.od. 30 545,00

popl.velk.a neb.odpad 105 510,00

správní poplatky 7 725,00 7 750,00 100%

Ekokom 88 109,00 88 200,00 100%

přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 0%

výtěž.VHA 66 593,08 66 620,00 100%

Ostatní nedaň.příjmy 10 439,27 12 250,00 100%

tiskopisy,ost.popl., prodejna nájem,voda 9 234,00

ordinace-zál.elektřiny 0,00

úroky z BÚ 1 205,27

DOTACE - OÚ - státní správa 196 600,00 196 600,00 100%

DOTACE-volby do PS 18 226,00 18 226,00 100%

DOTACE-rek.MŠ doplatek 2016 596 611,60 596 611,60 100%

DOTACE-hasiči, dých.přístroje 200 000,00 200 000,00 100%

DOTACE-hasiči,PH,mat. 131 774,00 131 774,00

DOTACE-nákup požární cisterny 0,00 0,00 0%

OSTATNÍ PŘÍJMY:

Smlouva hasiči (Kyšice) 12 000,00 12 000,00 100%

Smlouva hasiči (V.Dobrá) 24 000,00 24 000,00 100%

Hasiči-zajištění požární ochrany 85 300,00 85 300,00 100%

Příspěvek na VO  kruhobvého objezdu 50 370,00 50 370,00 100%

Věcné břemeno 0,00 0,00 0%

prodané dřevo 23 645,00 23 930,00 100%

Hudební festival,vá.strom-sponz.dar 88 500,00 88 500,00 100%

Dar od fyzické osoby VD 100 000,00 100 000,00 100%

PŘÍJMY CELKEM 14 510 132,93 14 512 644,60 100%

Příjem překlenovacího úvěru-cisterna 6 000 000,00 6 000 000,00 100%

V Ý D A J E :

NEINVESTIČNÍ

správa OÚ (včetně odměny zastupitelů) 3 182 150,51 3 183 000,00 100%

odměny zastupitelstva 696 461,00

platy zaměstnanců 1 047 004,00

platy za 12/2016 15 188,00

dohody 242 821,00

pov.poj.na soc.zab. 261 758,00

pov.poj.na zdr.poj. 157 740,00

zák.poj.odpovědnosti 4 399,00

právní služby 0,00

poj.obecního majetku 142 507,00

popl.za měř.rychlosti v obci 56 185,00

všeobecný mat.(osivo na pron.pozemek ) 75 279,81

nákup DHM (Betlém,telef.psí koše,schody.progr.KEO) 96 442,00

odborné publ. 4 160,00

voda(OÚ,pítka,prodejna) 6 736,00

plyn(OÚ,prodejny) 29 091,45

elektrická energie(OÚ,prodejny) 37 388,18

služby pošt 3 350,00

služby telekom. 29 425,71

služby peněžn.ústavů 13 544,10

zálohy pokladny 0,00

školení 5 294,00

nákup služeb (gemetr.zaměření) 152 277,26

pohoštění 26 747,00

daně a popl.,kolky, 9 950,00

řešení přestupků-Mě.Unhošť 1 000,00

pachtovné p.Hřebíková 2 000,00

opravy(poč.síť) 65 402,00

nájemné-Pozemkový úřad 11 133,00 11 200,00 99%

daň z příjmů za obec 370 500,00 370 500,00 100%

příspěvek na provoz hřbitova M.Přítočno 51 679,00 51 700,00 100%

Sdružení dobrovolných hasičů 417 044,89 420 000,00 99%

Sportovní akti.mladých hasičů 196 988,00 200 000,00 98%

Sbor pro občanské záležitosti 30 966,00 31 000,00 100%

knihovna - knihy a odměna 81 823,60 82 495,00 99%

MŠ - příspěvek na provoz 250 000,00 250 000,00 100%

kronika - materiál a odměna 20 189,00 20 200,00 100%

rozvoj a podpora mlád.oddílu kopané 180 000,00 180 000,00 100%

hřiště Valdek a víceúčel.hřiště-dotace na provoz 120 000,00 120 000,00 100%

dětské hřiště Braškov 20 000,00 20 000,00 100%

Výsledek hospodaření obce k 31. 12.  2017

Zprávy z obecního úřadu

výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změnách

%

údržba a opravy silnic,chodníky,DKP 51 010,00 52 000,00 98%

údržba rybníky 23 019,00 24 500,00 94%

veřejné osvětlení-el.energie 98 936,19 100 000,00 99%

veřejné osvětlení-údržba,oprava rozhlasu 111 648,00 112 000,00 100%

údržba veřejné zeleně 793 106,33 800 000,00 99%

odpady celkem (Van,AVE,Ekologie) 712 829,00 750 000,00 95%

AVE známky KO 450 341,00

likvidace velkoobjemového odpadu 246 240,00

nebezpečný odpad 16 248,00

úroky z úvěru 42 718,90 45 000,00 95%

Valdecký  háj-příspěvek 133 900,00 150 000,00 89%

Výtvarná dílna-provoz(voda,elektř.údržba) 23 183,52 23 450,00 99%

Kamerový systém-provoz(dohoda) 60 000,00 60 000,00 100%

Muzeum sportu-provoz(voda,plyn,elektř.klimat.) 89 177,45 129 075,00 69%

Příspěvek-PO Unhošť,Hospis 0,00 0,00 0%

Údržba dětských hřišť 56 192,40 57 200,00 98%

Volby do PS 18 226,00 18 226,00 100%

Vratka dotace-rek.VO,fi n.vypořádání 43 992,00 43 992,00 100%

nákup dýchacích přístrojů 215 268,00 215 300,00 100%

celkem 7 405 680,79 7 520 838,00 98%

INVESTIČNÍ:

předproj.,projekty a inž.činnost 343 318,60 363 350,00 95%

Centrum služeb Braškov-Jednota 249 299,00 259 300,00 96%

kofi n.investic"Programu výstavby" 10 043,00 10 100,00 99%

splátka- prodejna Jednota 1 100 000,00 1 100 000,00 100%

nákup pozemků Pejša,Havlík 500 000,00 500 000,00 100%

EVVO 532 470,00 550 000,00 97%

oprava CAS 25 Liaz 600 384,00 604 400,00 99%

výsadba a revital.zeleně v obci 444 766,21 450 000,00 99%

nákup požární cisterny 7 730 690,00 7 874 663,00 98%

optická síť Braškov,VO ul.Příční 57 669,30 57 700,00 100%

Rekonstrukce MŠ vícepráce 120 460,10 122 500,00 98%

Stánky  na háji 236 778,00 238 800,00 99%

celkem 11 925 878,21 12 130 813,00 98%

 

VÝDAJE CELKEM 19 331 559,00 19 651 651,00 98%

Splátka úvěru 3 900 000,00 3 900 000,00 100%

R E K A P I T U L A C E :

VÝDAJE CELKEM -23 231 559,00

PŘÍJMY CELKEM 20 510 132,93

ROZDÍL -2 721 426,07

Výsledek hospodaření k 31.12.2016 8 130 185,59

Zůstatek BÚ celkem 5 408 759,52

z toho:

BÚ Spořitelna 5 039 201,07

BÚ-90018-nákup požární cisterny 0,00

BÚ -94 ČNB 369 441,82

BÚ-2006 ČNB 116,63

úvěr -5 901 193,65

úvěr překlenovací-cisterna -6 000 000,00

OBYVATELÉ OBCE BRAŠKOV PODLE 

VĚKOVÝCH KATEGORIÍ KE DNI 31. 12. 2017

kategorie počet
Dospělí  ......................................................................................................................................... 843
Dospělí – muži  ...................................................................................................................... 406
Dospělí – ženy  ....................................................................................................................... 437

Děti (15–18 let)  ..................................................................................................................... 31
Děti (15–18 let) – chlapci ............................................................................................ 14
Děti (15–18 let) – dívky  ................................................................................................ 17

Děti (do 15 let)  ...................................................................................................................... 169
Děti (do 15 let) – chlapci  ............................................................................................. 93 
Děti (do 15 let) – dívky  .................................................................................................. 76

Děti (6–7 let)  ........................................................................................................................... 22
Děti (do 3 let)  ......................................................................................................................... 44

Celkem obyvatel  ................................................................................................................. 1043
Průměrný věk obyvatel  ............................................................................................... 41,7392138063

DĚTI – 19 %

DOSPĚLÍ – MUŽI – 39 %

DOSPĚLÍ – ŽENY – 42 %



Zprávy z obecního úřadu

NÁZEV AKCE – PROJEKTU STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE

NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)

PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTACE

MANAŽER 
PROJEKTU

POZNÁMKA
CELKEM

z toho

DOTACE
NÁKL. 
OBCE

REKONSTRUKCE ULICE AKÁTOVÁ – II. část Dokumentace zpracována, požádáno o 
stavební povolení

1755
Zpracována, urgováno vydání 
stavebního povolení; chybí 
stanovisko Policie.

Ing. Dolejšová Budeme žádat o dotaci.

REKONSTRUKCE  ULICE V ZÁTIŠÍ
Je zpracována dokumentace a přerušeno 
stavební řízení o povolení akce pro připo-
mínky a nesouhlas vlastníků nemovitostí.

1110
Úpravu dokumentace 
provedena, vydáno stavební 
povolení.

F. Haas,
Ing. Doksanský

Budeme žádat o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE V DUBINÁCH Je zpracována dokumentace. 1049
Je požádáno o stavební 
povolení; chybí stanovisko 
Policie.

Ing.Dolejšová,
p. Haas

Budeme žádat o dotaci.

REKONSTRUKCE  ULICE u sběrného místa Je zpracována dokumentace. 357
Je vydáno pravomocné stavební 
povolení

Ing. Dolejšová, 
p. Haas

Budeme žádat o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE U DUBU Zpracována dokumentace bez úvodní 
části (u Skalky).

6500
Dokumentace zpracována. 
Je vydáno stavební povolení.

p. Haas Budeme žádat o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE POD HORKOU Nutno aktualizovat dokumentaci z r. 2007. 9000 Vydáno stavební povolení. p. Haas Budeme žádat o dotaci.

TOSKÁNKA – DOKONČENÍ CHODNÍKŮ VČETNĚ 
VSTUPŮ A VJEZDŮ

Jde o dokončení chodníků Toskánka a 
jejich doplnění pro vjezdy a vstupy.

1000
Zpracována dokumentace, řeší 
se bezúplatný převod pozemků 
od ŘSD.

Ing. Dolejšová Budeme žádat o dotaci.

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ PRO DĚTI S UMĚLÝM 
POVRCHEM Bylo vydáno stavební povolení. 3185 Upravuje se dokumentace.

Ing. Doksanský 
Ing. Dolejšová

Jde o osvětlení a zřízení plochy s umělým povrchem. 
Vyhledáváme vhodný dotační titul.

KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ BRAŠKOV, 
VALDEK – VELKÁ DOBRÁ Vydáno stavební povolení. 14000 11900 2100

Podepsána smlouva o dílo 
s dodavatelem. Výstavba 
z fi nancí SFDI.

Ing. Dolejšová, 
p. Haas                 

Byla získána dotace ze SFDI. Započata výstavba bude 
v r. 2018.

REVITALIZACE BRAŠKOVSKÉHO POTOKA VČETNĚ 
VODNÍCH PLOCH

Potřebné pozemky získala obec od sou-
kromých vlastníků. Zpracováno zaměření, 
které je nutno rozšířit. Dokumentaci 
zajišťuje p. Dobeš.

celkem  
cca 

15000,                               
ale budou 
upřesněny

Zpracována studie. Ing. Dolejšová
Nutno dořešit majetkoprávní vztahy a zpracovat projekt 
event. požádat o dotaci.

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ VODY NA ZÁLIVKU HŘIŠTĚ 
- 100 m3

Nutno urychleně zpracovat dokumentaci 
a zajistit stavební povolení.

1000 viz stadium přípravy
Peták
Ing. Dolejšová

Jde o náhradu za stávající zkorodovanou nádrž.

PILOTNÍ PROJEKT – APLIKACE EVVO PŘI 
PROSAZOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH FUNKCÍ 
KRAJINY A STABILIZACI ROZSAHU ZASTAVĚNÉ 
ČÁSTI VČ. ZMĚNY Č. 1 ÚZ. PLÁNU

O pořízení změny č. 1 územního plánu roz-
hodlo 13. zasedání zastupitelstva 16.1.2017 
a „Zadání změny č. 1“  bylo schváleno.

750 680 70

Zpracován návrh 1. změny 
územního plánu, probíhá 
jeho projednání s orgány a 
organizacemi.

Ing. Dráb    
Ing. Kolrusz

Probíhá realizace.

REKONSTRUKCE MÍSTNÍHO ROZHLASU Nutno zpracovat dokumentaci Ing. Dolejšová Předpokládáme fi nancování z dotace.

ROZVOD OPTOVODIČŮ A VÝSTRAŽNÝ INFORMAČNÍ 
SYSTÉM V OBCI

Záměr schválen na 20. zasedání zastupi-
telstva obce 28.7.2014. Obsahuje místní 
rozhlas, kamerový systém, výkonný 
internet, kabelovou televizi

Zatím nejsou známy.

Probíhají přípravná jednání 
a připravuje se zadávací 
dokumentace jako podklad pro 
soutěž na projektanta.

Ing. Dráb         Bude realizováno jen v případě získání dotace.

REKONSTUKCE OBJEKTU NA HŘBITOVĚ MALÉ 
PŘÍTOČNO

Je zpracován návrh studie, který byl pro-
jednán na schůzce starostů, spoluvlast-
níků hřbitova (M. Přítočno, V. Přítočno, 
Braškova a Pl. Újezd). 

Místostarosta p. F. Haas  
domluvil se starosty  obcí, 
které spoluvlastní hřbitov, 
jejich podíl na úhradě nákladů  
projektové dokumentace, a to 
po čtvrtinách.

Zpracován návrh studie. Nutno 
projednat s ostatními obcemi.

Ing. Dolejšová
Předpokládáme možnost získání dotace Stč. kraje na 
zateplení a fi n. spoluúčást obcí. Inž.činnost zajišťuje Obec 
Braškov.

ELEKTROMOBILITA Záměrem je zřízení nabíjecí stanice pro 
elektromobily

Nejsou známy. _ Ing. Dráb Bude realizováno jen v případě získání dotace.

OBJEKT  PRO RYBÁŘE A MLADÉ HASIČE VČETNĚ 
EL. PŘÍPOJKY

Jde o náhradu za nevyhovující objekty vč. 
elektro přípojky.

1500 Připravuje se dokumentace. Ing. Dolejšová Realizace závisí na možnosti získání dotace.

SPORTOVNÍ HALA

Jde o výstavbu nové sportovní haly v 
souladu s územním plánem, vedle hřiště 
J. Valeše. Nutno získat souhlas vlastníka 
pozemku.

50000?

CHODNÍK VALDEK – DRUŽEC Jde o část chodníku, jehož rozsah je 
upřesněn dokumentací.

Zpracován projekt; vydáno 
stavební povolení.

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Vybrán zhotovitel dokumentace. Po vyhlášení vhodného 
dotačního titulu bude požádáno o dotaci.

CHODNÍK VALDEK – HORNÍ BEZDĚKOV Jde o část chodníku, jehož rozsah bude 
upřesněn dokumentací.

Zpracován projekt; vydáno 
stavební povolení.

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Vybrán zhotovitel dokumentace. Po vyhlášení vhodného 
dotačního titulu bude požádáno o dotaci.

SYSTÉM PRO RYCHLOU DISTRIBUCI HLAS. ZPRÁV 
VAROVNÉHO NEBO INFOR. CHARAKTERU PŘI 
MIMOŘÁD. UDÁLOSTECH

Záměr realizace.
Laitner                          
Ing. Dráb

Hledáme možnost dotace pro pořízení.

TEPELNÉ ČERPADLO DO MUZEA SPORTU Záměrem je úspora energie a zlepšení 
klimatizace.

300 Nutno zpracovat projekt. Ing. Dolejšová

CENTRUM SLUŽEB BRAŠKOV V objektu bude zřízeno zdravot. zařízení 
a prodejna.

20000
Zpracována dokumentace, je 
požádáno o stavební povolení.

Ing. Dolejšová Hledáme možnost dotace pro rekonstrukci objektu.

OBNOVENÍ CESTY Z DUBIN A ODVODNĚNÍ NA 
VESELOV

Jde zejména o odvedení dešťových vod 
z propustku pod silnicí.

Zpracováno geodetické 
zaměření pro zpracování 
dokumentace a jednání 
s majiteli pozemků.

Ing. Kolrusz
Po zaměření uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
s majitelem jednoho pozemku o věcném břemenu.

PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV � AKTUALIZACE ÚNOR 2018

KOMENTÁŘ K „PROGRAMU ROZVOJE OBCE BRAŠKOV“

Předpokládaná aktualizace “PROGRAMU ROZVOJE” je doplněna či upravena o aktuální údaje či změny. Pro všechny úpravy zbývajících v Programu uvedených komunikací je zpracována dokumentace a 
pro většinu z nich je vydáno i stavební povolení. Jejich realizace je bohužel zatím závislá na nedostatku fi n. prostředků . Předpokládáme vypsání vhodného dotačního titulu, který bychom mohli okamžitě 
s ohledem na uvedený stav připravenosti akcí využít.  Jedinou akcí tohto charakteru je Chodník Valdek - V. Dobrá, jehož výstavba se předpokládá v roce 2018 z prostředků dotace. 28.10.2017 byla slavnostně 
za hojné účasti veřejnosti představena nová moderní hasičská stříkačka a tento úkol byl splněn. V současné době jsou vydána stavební povolení i na chodníky do Družce a Bezděkova. Pro obnovení cesty 
z Dubin a odvodnění na Veselov bylo zpracováno geodet. zaměření jako podklad pro jednoduchý projekt a jednání s vlastníky pozemků. K rekonstrukci hřbitova M. Přítočno se 25.10.2017 sešli staros-
tové všech čtyř obcí, které hřbitov vlastní a projednali jjsme možnosti a návrhy řešení a uzavřeli dohodu o úhradě nákladů na přípravu a realizaci rovným dílem. Nově b yla do Programu zařazena akce 
“Akumulační nádrž vody na hřišti”.  Rozhodující akcí zůstává tedy Pilotní projekt, jehož cílem je schválení změny č. 1 územního plánu obce. “Zadání “ 1. změny bylo zastupitelstvem schváleno, je zpracován 
návrh 1. změny úz. plánu a probíhá její projednání s veřejnými orgány a organizacemi. Pak bude následovat veřejné projednání a v  tomto roce předpokládáme, že bude změna č. 1 úz. plánu schválena.

František Haas



Zprávy z komisí
INFORMACE O PLÁNOVANÝCH STAVEBNÍCH AKCÍCH 

V souvislosti se zvýšením spolehlivosti internetového připojení pro Obec Braškov a současně 
rozšíření  kamerového systému budou v naší obci budovány nové optické trasy. Nejvhodnějším ře-
šením vedení optického kabelu  je uložení v zemních chráničkách. Bohužel, toto řešení je, co se týká 
nákladů, nejnáročnější. Pro tento případ je tedy dobré, najde-li se někdo, kdo tuto trasu vybuduje na 
své náklady a současně umožní naší obci využít položené chráničky k natažení obecního optického 
kabelu, nebo ho dokonce pro obec „zafoukne“ sám. Tato možnost se naskytla v loňském roce dokonce 
ve třech případech.

První trasa se začala budovat již koncem loňského roku a to od sběrného dvora směrem na Háj, tuto 
trasu buduje Unhfree. Druhou začne budovat fi rma CETIN a to v ulici Sportovců, třetí trasa bude spojena 
s realizací vysílače v lesoparku Háj a budovat ji bude společnost T-mobile. 

ULICE SPORTOVCŮ
Předpokládaný termín zahájení stavby v ulici Sportovců je stanoven na měsíc srpen až září.
Výkop bude veden od hospody U Hvězdiček celým chodníkem (vlevo ve směru od Valdeku k Braškovu) 

až k fotbalovému hřišti a dále ulicí V Dubinách. Realizační fi rma kromě hlavní optické trasy, současně 
položí trubičky pro budoucí zafouknutí optických kabelů na hranice jednotlivých pozemků sousedících 

s budovanou trasou. Díky této trase se bude moci jednak rozšířit kamerový systém na Valdek a za druhé 
v budoucnu připojovat na internet i rodinné domy pomocí optických vláken. 

Přesný termín prací bude vlastníkům nemovitostí v ulici Sportovců upřesněn 14 dní před zahájením 
prací.  

LESOPARK HÁJ
Na konci měsíci února byla zahájena stavba vysílače a pokládka datových kabelů v lesoparku Háj. 

Předpokládané dokončení stavby je plánováno na měsíc duben. 
Výkop patky vysílače bude proveden v místě stávajícího stožáru při cyklostezce na vrcholu lesoparku 

Háj. Z důvodů dopravy těžké techniky a výkopů pro elektro a datové kabely, dojde k odstranění části stá-
vajícího asfaltového povrchu z in line dráhy a cyklostezky.  Trasa cyklostezky přes vrchol lesoparku bude 
odkloněna objížďkou po in line dráze. V průběhu stavebních prací bude provoz na in line dráze přerušen.

Po ukončení stavebních prací bude asfaltový povrch cyklostezky i in line dráhy uveden do původního 
stavu.

Hugo Laitner,
tel.: 777 267 652, e-mail: laitner.h@seznam.cz

ZAVÁDĚNÍ ZÁKAZU VJEZDU PRO TRANZIT KAMIONŮ PŘES OBCE POKRAČUJE 

Naše pětileté úsilí s cílem vytlačení tranzitní dopravy z obce dostává novou naději. Během písemné 
komunikace s Ministerstvem životního prostředí při jeho „Programu zlepšování kvality ovzduší ve 
Středočeském kraji“ se nám podařilo prokázat, že všechna opatření kromě jediného - AB8, doporu-
čená tímto programem, jsme již naplnili a přesto je kvalita ovzduší stále nevyhovující. Opatření AB8 
„Selektivní nebo úplné zákazy vjezdu“ je cílem našeho úsilí při jednání se všemi dotčenými úřady. 
To znamená, že jde jednoznačně právě o negativní vliv kamionové dopravy.

S cílem stanovit jednoznačnou metodiku pro žádosti obcí k zákazu vjezdu kamionů do obcí svolal 
proto Ředitel odboru ochrany ovzduší na MŽP poradu všech dotčených úřadů a obce Braškov, která 
byla vybrána pro tento pilotní záměr. Na poradě 5. 12. 2017 byli tedy přítomni zástupci Krajského 
úřadu, Krajské správy a údržby silnic, Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra, Krajského ředitelství 
policie, Magistrátu města Kladna a obce Braškov.

Přestože jsem využil úvodní slovo a uvedl jsem všechny naše reálné návrhy na řešení a vyjmenoval 
překážky a průtahy úřadů během našeho několikaletého úsilí, podporu jsem zaznamenal pouze u 
zástupce Ministerstva životního prostředí. Obstrukce některých úřadů proti našim návrhům vychá-
zely dokonce z údajného ucpávání dálničních tahů !! Proto údajně potřebují využívat nevyhovující 
silnice II. a III. tříd přes obce ! Přítomný zástupce Krajské správy nebyl vůbec informován o stavu 
několikaletého vzájemného jednání ani o naší podané žádosti. Na upozornění na zmatečné dopravní 
značení kolem obce Braškov nebyl schopen odpovědět. Fotodokumentace tohoto současného značení 
byla poskytnuta MŽP.

Přesto věříme, že se konečně podaří do řešení tohoto závažného problému vnést dlouho očekávaný 
řád. Obce přece nemohou za to, že se při masivní výstavbě průmyslových a skladových zón měst zapo-
míná na vybudování nové dopravní infrastruktury, která umožní nejkratší připojení na dálniční síť. Do 
doby vybudování obchvatu Kladna z D6 na D7, na který bude napojena kladenská průmyslová zóna, 

navrhujeme od samé-
ho začátku a v souladu 
s novelou zákona o 
pozemních komuni-
kacích spojení na D6 
a D0 (pražský okruh) 
po silnici I.třídy I/61 
přes jedinou obec – 
Přítočno. Z okruhu 
D0 pak není problém 
odbočit na ostatní dál-
niční tahy D1,D4, D5, 
D7,atd. Zmíněný zá-
měr obchvatu Kladna 
je však teprve ve stavu 
projektové přípravy.

Doufáme, že se 
Ministerstvo život-
ního prostředí zhostí 
svého úkolu v době co nejkratší, abychom se po letech konečně dočkali spravedlivého řešení tohoto 
závažného problému.  

Ing. Jiří Kolrusz, Komise životního prostředí

BRAŠKOVSKÝ RYBNÍK V OHROŽENÍ 

V průběhu letošní, teplotně poněkud netypické zimy, se stal náš krásný Braškovský rybník 
častým cílem vycházek občanů všech generací. Je zde možno pozorovat nezvykle velké množství 
vodního ptactva i ryb objevujících se u vodní hladiny, která letos téměř nezamrzá. Oblíbenou kra-
tochvílí se stalo přikrmování vodních živočichů zbytky pečiva. Hojné zásobování těmito pamlsky 
však zmíněným zvířatům v důsledku spíše škodí. 

Pečivo má vysoký obsah škrobu a to způsobuje tvorům, kteří jsou zvyklí na převážně rostlin-
nou stravu, tvořenou z větší části celulózou, trávicí obtíže. Pečivo obsahuje i další, pro zvířata 
nebezpečné příměsi, jako sůl, koření, kvasnice. Nezkonzumované zbytky klesají ke dnu, kde tlením 
přispívají ke snižování obsahu kyslíku ve vodě a k šíření plísní a bakterií nebezpečných pro ryby. 
Z tohoto důvodu je přikrmování zvířat pečivem na stojatých vodách zcela nevhodné. Krmení navíc 
přilákalo na Braškovský rybník velké množství ptáků (kachna divoká) z okolních vodních nádrží. 
Bylo napočítáno až 43 kusů, což není pro ekosystém tak malého rybníka únosné.

ŽÁDÁME OBČANY, ABY RESPEKTOVALI PŘÍSNÝ ZÁKAZ 
KRMENÍ VODNÍHO PTACTVA A RYB.

Dodržujte, prosím, toto nařízení, stejně jako je tomu v zoologických zahradách nebo přírod-
ních parcích. Braškovský rybník má svého správce, kterým je paní Salvetová. V případě zájmu 
a dotazů se na ni můžete kdykoli obrátit. (Anna Salvetová, email: as.salvetova@seznam.cz, 
tel. 736 221 386)

Naše obec investovala v minulých letech do rekonstrukce, odbahnění a vyčištění rybníka značné 
fi nanční prostředky. Byl vybudován hnízdící ostrůvek pro kachny a dodána početná rybí násada. 
Chovejme se k přírodě i v centru naší obce ohleduplně, ať se z ní můžeme radovat ještě dlouho, 
bez zbytečných starostí.

Bc. Pavlína Novotná, Ing. Jiří Kolrusz



Milé děti,
zimu jste si sice moc neužily, ale už se blíží JARO. Dříve se tomuto období říkalo VESNA a je to 

jedno ze čtyř ročních období. Pomalu se prodlužují dny, začíná se oteplovat a příroda se probouzí ze 
zimního spánku. Začínají se zelenat pole a louky a nám se nabízejí krásné pohledy na rozkvetlé stráně 
posypané sněženkami, bledulemi, talovíny a petrklíči. Do přírody se také vracejí zvuky vlaštoviček, 
jiřiček a veselé melodie skřivánků.

Astronomické jaro začíná letos 20. března. Je to den jarní rovnodennosti, kdy den je stejně dlouhý 
jako noc. Tu a tam nás ještě trochu pozlobí aprílové počasí, ale síla jara je už nezadržitelná. Jaro je 
prostě kouzelník.

Hasiči informují

Okénko pro děti

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ

Letošní zimní sezónu jsme věnovali převážně at-
letice a výuce teorie nových Soptíků. Do konce ledna 
2018 děti malovaly obrázky s hasičskou tématikou 
do soutěže PO očima dětí. Vyhodnocení bude 22. 2. 
2018 jsme dle daných kategorií obrázky i literární 
práce a vítězné obrázky zašleme do okresního kola.

Dále jsme se zúčastnili 21. 1. 2018 prvních 
letošních závodů konaných v Pcherách. Děti si zde 
zopakovaly nejen teorii, ale i různé dovednosti 
(zatlouci hřebík, ulovit rybičky, postavit z kostek 
nejvyšší sloup atd.). Oběma družstvům se dařilo, 
TAZMÁNKY VYBOJOVALY ZLATO a SOPTÍCI byli 
i s nováčky čtvrtí.

 10. 2. 2018 jsme pořádali pro všechny děti 
maškarní s tématem „Pyžamová párty“. Děti si 
zahrály různé hry např. přehazovanou, židlovanou, 
slalom. Vyhodnotili jsme 3 nejhezčí masky ve dvou kategoriích. V sobotu 17. 2. 2018 jedeme na výlet do 
Lasergamu. V dubnu a v květnu se budeme účastnit několik závodů, včetně okresního kola Hry Plamen.

Rádi bychom Vás pozvali na:
• Hasičskou zábavu 1. dubna 2018 v hospodě U Chalupů od 20.00 hod.
• Čarodějnice 30. dubna 2018 – sraz čarodějnic před hasičskou zbrojnicí bude v 18.00 hod.

Hledáme nové děti ve věku 5–11 let, které si chtějí užít legrace, naučit se hasičským 
dovednostem, jezdit na závody, výlety a v létě na hasičské soustředění. Zájemci přijďte 
ve čtvrtek v 17 hodin. Při pěkném počasí trénujeme na Toskánce, při špatném počasí jsme v hale 
na Valdeckém fotbalovém hřišti.

Markéta Chalupová, vedoucí kolektivu Mladých hasičů

JARNÍ PRANOSTIKY

• Březnové slunce má krátké ruce.
• Hřímání v březnu, sněhy v květnu.
• Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v červenci.
• Březen se umí pousmát, ale také důkladně zamračit.
• Prší-li na apríla, bude mokrý máj.
• Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví.
• Májová vlažička – naroste travička – májový deštíček, naroste chlebíček.
• Májová kapka platí nad dukát.
• Když máj vláhy nedá, červen se předá.
• Když v máji blýská, sedlák si výská.
• Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
• Dá-li nebe deštíčka, bude pěkná travička.

V závěru loňského roku vyjela naše jednotka ke čtyřem událostem. Poprvé šlo o dopravní nehody 
osobních automobilů na zasněžené vozovce, podruhé pak požár výškové budovy na Kladně, kde si svůj 
„křest ohněm“ odbyla naše nová Tatra a nakonec hořící strom v aleji mezi sběrným dvorem a potokem. 
Poslední výjezd byl na silvestra, kdy se jednalo o požár chaty u obce Svárov. No a i v letošním roce do-
posud naši hasiči zasahovali u čtyřech událostí. 11.1 to byl požár lakovny v areálu bývalé Poldi, 21.1. 
požár hospodářské budovy na samotě Peklov, 7.2 požár bytu v 6.NP v Kladně ulici Vitry a naposledy 
19.2. dopravní nehoda nákladního automobilu na silnici Velká Dobrá – Kladno. 

Kromě zásahů se věnovali členové jednotky pravidelným teoretickým školením a praktickým vý-
cvikům tentokrát zaměřený na zásahy uvnitř budov. 12. ledna proběhla v prostorách hasičské zbrojnice 
výroční valná hromada našeho sboru. Kromě samotných členů našeho sdružení, se VVH zúčastnili jako 
hosté starosta naší obce ing. Vladimír Dráb, starosta Okresního sdružení hasičů Kladno Martin Zuska 
a zástupci SDH Hřebeč v čele se svým velitelem Janem Šilhánem.

Závěrem tohoto článku bychom vás chtěli pozvat na již tradiční Hasičský velikonoční bál, který se 
letos koná 31.3.2018 na sále restaurace U Chalupů.

Za hasiče Braškov Hugo Laitner

Zprávy z komisí
VENČENÍ PSŮ BEZ PROBLÉMŮ

V poměru počtu pejsků k počtu obyvatel budeme brzy na prvním místě v Evropě. Není pochyb o pozitivním významu psa v lidském společenství. 
Nezapomínejme však přitom na plnění potřeb psa, protože jen tehdy vytvoříme podmínky pro jeho naplněné poslání a spokojený život. Zdaleka nejde jen 
o dobré zacházení a kvalitní stravu. Většinou nedojde k uplatnění jeho specifi ckých vlastností s ohledem na rasu, například u plemen loveckých, salaš-
nických apod. Avšak některé vlastnosti jsou společné pro všechna plemena. Je to mimořádně vyvinutý čich, pohybové schopnosti a snaha o socializaci 
nejen ve společenství lidském, ale i zvířecím. 

        Pokud pomineme význam psa pro speciální účely třeba v činnosti záchranářské, protidrogové, asistenční atd., pak snad mezi jeho největší před-
nosti patří jeho spolehlivá snaha vyhnat svého pána na procházku. Pes tím prokazuje dnešnímu zpohodlnělému člověku tu největší službu. Člověk se 
mu na oplátku pak má během procházky splnit všechna jeho přání.

KOUZELNÉ ČTENÍ S ELEKTRONICKOU TUŽKOU

Kouzelné čtení je v naší knihovně velice oblíbené a je určeno jak dětem předškolního věku, tak 
dětem starším a zaujme i rodiče.

V knihovně máme ALBI TUŽKU a 11 namluvených knih. Jak vlastně KOUZELNÉ ČTENÍ funguje? 
Je to velmi jednoduché, protože elektronická tužka slouží jako čtečka speciálního kódu, který je ukryt 
přímo na stránkách těchto knih.

V knihovně máme zatím následující knihy a dokonce je půjčujeme i domů tak jako ostatní knihy:
Hravé učení, Lidské tělo, Doprava, Svět zvířat, Atlas světa, Česká republika, Hravé 

české dějiny, Když roboti brebentí, Zpívánky, Zvířátka na statku a Večerníčkovy pohádky.



Knihovna Sport

BELETRIE
Ashford , J. : Čestný muž
Backman , F. : Muž jménem Ove
Barry , D. : Magoři
Coleman , : R. : Léto plné neskutečných věcí
Declerck , P. : Běsi, co mě sužují
Formanová, M. : Povídky na tělo
Gitzinger, P. : Zábavná kniha o lékařích
Howard, L. : Co přede mnou tajíš
Howard, L. : Klid před bouří
Ivie, J. : Láska přes oceán
Javořická, V. : Domeček pod lipami
Kelly, C. : Dávná tajemství
Kubátová, M. : Sny pod kloboukem
Lindsey, J. : Láska je jako nosorožec
Macek, M, : Saturnin se vrací
Matharu, T. : Učedník
Meacham, L. : Titáni
Petráčková, L. : Hledám tě   
Roberts, N. : Veřejná tajemství
Řeháčková, V. : Jeho poslední tři ženy
Steel,D. : Pegas
Sterneck, T. : Smrt budějovického hejtmana
Vermalle, C. :  Miluji Paříž

NAUČNÁ LITERATURA
Bouquerelová, C. : Pleteme na miminko
Budinský, L. : Jedenáct prezidentů
David, P. : Šumava známá i neznámá
Dvořák, O. : Utajené hrady a zámky
Haller, M. : Šumava a Bavorský les

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ? �VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH	 ROK 2018 � ROK PAMÁTNÝ

ANEB Z VALDEKU POD KRUHY OLYMPIJSKÉ

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE

Oldřiška Ciprová : Guta Habsburská. Slabý král, mladá královna a mocný Záviš
Guta Habsburská stojí po boku Václava, Přemyslovce, kterým pro jeho strach ze tmy a koček 

nemálo českých pánů pohrdá, byť se má Václav brzy stát jejich králem. Guta si klade otázku, zda si  
takového manžela dokáže vzít. Ve chvíli, kdy její srdce konečně pookřeje, na scénu vstoupí šarmantní 
a tajemný Záviš z Falkenštejna. Karty jsou rozdány…

Miroslav Macek : Saturnin se vrací. Ofi ciální pokračování
Nevypočitatelný sluha Saturnin je zpět! A s ním  i další oblíbení hrdinové s novým psím kama-

rádem Neronem. Nesnesitelná teta Kateřina a její poučná přísloví, rozmazlený Milouš i fi lozofující 
doktor Vlach. A co na to podnikavý strýc František, nový manžel tety Kateřiny? Zažijte další ne-
předvídatelné léto u dědečka.

Petr David : Šumava známá i neznámá
Knížka není klasickým turistickým průvodcem, i když třeba na konci najdete přehled značených 

cest. Snaží se být inspirací  při rozhodování, do kterého koutu se vydat. Bude vám inspirací k výpra-
vám na místa známá ale i k objevování zajímavostí dosud neznámých.

ČINNOST KNIHOVNY V ROCE 2017

Knihovnu navštěvovalo 127 čtenářů, z toho 30 dětských. Bylo půjčeno 3 207 svazků knih a  
uskutečněno 1 259 návštěv.

Knihovna má ve svém knihovním fondu 4 154 svazků knih. Bylo nakoupeno 230 nových knih 
a 117 opotřebovaných a zastaralých knih bylo vyřazeno. K dispozici jsou čtenářům také časopisy 
(Instinkt, Květy, Tina, Vlasta, Receptář, Kreativ a Zdraví). Náklady na pořízení knih a časopisů 
byly 57 170 Kč.

Knihovní fond byl nadále posilován soubory knih ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně.
Knihovna také využívala meziknihovní výpůjční službu, zejména knihy pro studijní a školní 

četbu, která není ve fondu naší knihovny. Knihovna zajišťuje veřejný přístup k internetu.
Bylo uskutečněno 22 vzdělávacích a 13 kulturních akcí. Pořádaly se výtvarné kurzy pro dospělé, 

kde byla možnost naučit se různé techniky a pracovat s různými materiály (TwistArt, malování 
mandal na sklo, ubrousková technika, patchwork). Pokračovala  činnost Kroužku malých výtvarníků. 
O tuto činnost je  stále velký zájem. Děti se zúčastňují různých malířských soutěží v okrese a zvládají 
i různé výtvarné techniky (malování na sklo, fi mo, kreklování aj.).

Na podporu dětského čtenářství /při níž děti nocují v knihovně/ byla u příležitosti narození pohád-
káře Hanse Christiana Andersena uspořádaná akce „Noc s Andersenem“, která se každoročně koná 
ve školách, v dětských klubech, knihovnách u nás ale i v dalších zemích světa. Akce se zúčastnilo 14 
dětí. Čekala je zábava v podobě her, soutěží a promítání fi lmů.

Knihovnu pravidelně navštěvují děti z místní mateřské školky a seznamují se tak s činností 
knihovny a novými knihami. Oblíbené je také promítání pohádek a kouzelné čtení pomocí Albi 
tužky. 

V zasedací síni byla v prosinci uspořádána velká vánoční výstava různých rukodělných výrobků, 
která byla občany hojně navštívena.

Knihovna je stále středem pozornosti jak dospělých, tak i dětských čtenářů. Vedení obce její 
činnost podporuje a fi nančně dostatečně zajišťuje.

Věra Přibylová, knihovnice

PŮJČOVNÍ DOBA: STŘEDA 16.00–18.30

Věra Přibylová, knihovnice

Jostes, E. : Pletené ponožky na kruhové jehlici
Keoghová, M. : Domácí sušení
Kittler, M. : Dýně
Kováříková, B. : Příběhy domů slavných i zapo-
menutých
Machala, L. : Panorama české literatury
Malý špalíček výletů. Za zvířaty nejen do ZOO
Mandžuková, J. : Rychlovečeře
Pospíšil, Z. : Průvodce historií kladenských 
hostinců
Schinharl, C. : Rychlé večeře
Sobkuljak, M. : Wok
Trnková, K. : Slavnostní recepty naší babičky

KNIHY PRO DĚTI
Březinová, I. : Řvi potichu, brácho
Casalis, A. : Nejkrásnější pohádky ze statku
Defoe, D. : Robinson Crusoe
Hladký, M. : Jdeme do školy
Hoff mann, B. : Pětiminutové příběhy
Howel, L. : Stromy
Chval, Z. : Zápisník malého zálesáka
Kirschnerová, D. : O praštěném Hurvínkovi
Krolupperová, D. : Jak Bubáček potkal Bubáka
Pantermullerová, A. : Lenčiny katastrofy
Pavlica, K. : Povídání vlčí mámy
Poláček, K. : Bylo nás pět
Pospíšilová, Z. : Hádanky pro školáky
Scheueringová, E. : Nejhezčí pohádky o zvířátkách
Švorc, L. : Kocouři z Poldovky
Taubner, A. : Barevné košíčky z papíru

z knihy Hrátky pro šikuly

Rok 2018 je pro historii našeho národa rokem významným.  Snad budeme slavit sto let od konce 
Velké války, v níž svoje životy položili občané naší vsi, možná budeme slavit vznik Československa…..
tyto obě události se staly až na podzim……..!!! Ovšem občané Braškova, respektive VALDEKU, 
praví vlastenci a patrioti mohli oslavovat již v únoru!!!! Do dalekého Pchjongčchangu v 
Jižní Koreji, dějiště zimních olympijských her, totiž odletěl, nejen NAŠI obec, ale hlavně 
Českou republiku, reprezentovat Petr HORÁK mladší.

Narodil se 7. 9. 1991. Od malička je sportovcem tělem i duší. Patnáct sezón odehrál v kladen-
ském dresu hokejovém, zkoušel jako správný vesnický kluk fotbal, až ho v roce 2004 přemluvil 
nejlepší kamarád Vašek ŽALUD z Valdeku, aby 
zkusil snowboard. V letech následujících pak bylo 
možné spatřit dva hochy, kterak se vší vervou na 
Valdeku shrabují z chodníků sníh… a vozí ho v 
kolečkách na Háj!!!! Právě tam Petr „Horis“ Horák 
zkoušel svoje první snowboardové triky. A díky 
jim se stal v roce 2015 vítězem Universiády, 
2× celkovým vítězem Evropského poháru, 
3× se stal mistrem České republiky, a pětkrát 
se umístil v první desítce Světového poháru.  A 
tyto všechny úspěchy ho nakonec přivedly až k 
účasti na olympijských hrách!!! Tím si splnil 
dětský sen. Vždyť který sportovec o této metě 
nejvyšší nesní?!? Na této dlouhé a místy velice 
bolestivé cestě mu byla největší oporou jeho 
rodina, zejména otec Petr „Bomber“ Horák. Od 
samého začátku ho v novém sportu podporoval mnoha způsoby. Sám skálopevně věřil, že účast 
na hrách je možná, ovšem do ničeho „malého“ Péťu nenutil. A tak se po účasti na letošních závo-
dech ve švýcarském Laaxu sen stal realitou!!! Petr Horák se v olympijském programu představil 
v disciplínách Slopestyle a BigAir.

Pavel Stádník, kronikář

A léta běží…
 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Narodili se:
Noemi VESELÁ 29.11.2017
František BEZECNÝ 4.12.2017
   Blahopřejeme 

Rozloučili jsme se:
Zdeňka BREJNÍKOVÁ 10.1.2018 (84 let)
  Čest její památce
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Milí rodiče, ráda bych Vás informovala o novinkách a změnách, které proběhly v mateřské škole na 
základě Vámi vyplněného dotazníku, který jste obdrželi na začátku školního roku od obce. Cílem dotaz-
níku bylo zjistit potřeby, přání a spokojenost rodičů s mateřskou školou. Chtěla bych všem poděkovat 
za vyplnění těchto dotazníků. Vaše názory jsou pro naši školu podnětem ke zkvalitnění naší práce a 
pomáhají nám vylepšit školu tak, aby co nejvíce vyhovovala Vašim požadavkům a zejména potřebám 
Vašich dětí. Výsledky dotazníkového průzkumu se mnou byly dne 7. 11. 2017 prodiskutovány na radě 
obce. Na základě analýzy mi byly předloženy okruhy, ke kterým jsem se měla vyjádřit a zajistit určité 
změny, které by vedly k větší spokojenosti: prodloužení provozní doby, zajištění prázdninového provozu 
MŠ, příchod dětí do MŠ a rezervování volných míst při zápisu do MŠ. Snahou obce i mateřské školy je 
zkvalitňování služeb, zlepšení výchovně vzdělávacího procesu a podmínek výuky v naší mateřské škole. 

Současný provoz mateřské školy (od 6.30 do 16.00 hod.) a prázdninový provoz se ukázal pro většinu ro-
dičů jako nevyhovující, z toho důvodu bylo dohodnuto se zřizovatelem prodloužení provozní doby mateřské 
školy od 6.30 do 16.30 hod. s platností od 1. 1. 2018. Prázdninový provoz v době letních prázdnin bude pro 
zájemce zajištěn mateřskou školou v období prvních 14 dní v měsíci červenci. V době Vánočních prázdnin 
bude provoz mateřské školy přerušen, z důvodu čerpání řádné dovolené pedagogických zaměstnanců.

Příchod dětí do mateřské školy po dohodě se zřizovatelem zůstává do 8.00 hod. Mateřská škola má 
v současné době 1 jídelnu na 3 třídy. Denní režim dětí je nastaven tak, aby byly dodržovány a zajištěny 

Zprávy z MŠ
psychohygienické podmínky a důležité časové intervaly pro stravování, duševní hygienu, odpočinek dětí 
a pobyt venku. Příchod dětí do 8.00 hod. umožňuje dětem dostatek času na realizaci svých aktivit (volné 
hry, spontánní činnosti s ostatními kamarády) a možnost zapojit se do aktivit souvisejících se vzdělá-
vacím programem a pohybových činností, které jsou zařazovány před dopolední svačinou. Od září 2017 
vzešla povinnost pro děti předškolního věku a tou je dodržení souvislé 4 hodinové pravidelné docházky 
do MŠ, to znamená, že předškolák v naší MŠ plní pravidelnou docházku v době od 8.00–12.00 hod.

Dalším bodem projednávání bylo ponechání rezervních míst při zápisu do mateřské školy, pro 
pozdější zájemce. Krajský úřad a současná legislativa neumožňuje mateřské škole ponechávat volná 
místa po zápise do mateřské školy. Z toho důvodu je potřeba se dostavit v den zápisu do mateřské 
školy, aby Vaše dítě mohlo být přijato. Zápisy do mateřské školy probíhají v měsíci květnu. Přesný 
termín zápisu i s kritérii pro přijetí do naší mateřské školy je vždy oznámen 1 měsíc před konáním 
samotného zápisu a to přímo na vývěsce mateřské školy, na vývěsce obce, místním rozhlasem, na 
webu MŠ a v místních novinách (pokud je znám v době vydání). V předchozích letech byly přijaty 
všechny děti s trvalým bydlištěm v obci, které se k zápisu dostavily. Naší snahou je uspokojit všechny 
zájemce z obce a přednostně umístit děti s trvalým bydlištěm v obci.

Petra Strejčková DiS.,
tel.: 312 698 514, e-mail: msbraskov@seznam.cz


