
Všichni občané jsou srdečně zváni na 

6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV

které se koná 

V PONDĚLÍ 19. PROSINCE 2011 V 17,00 HOD. 
NA OÚ BRAŠKOV

s tímto programem:
 

1. ZAHÁJENÍ
2. VZDÁNÍ SE MANDÁTU A SLIB NOVÉHO ČLENA ZASTUPITELSTVA
3. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 4. A 5. ZASEDÁNÍ
4. INFORMACE O STAVU HOSPODAŘENÍ K 30. 11. 2011
5. 4. ZMĚNA ROZPOČTU NA ROK 2011
6. NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2012
7. INFORMACE O VÝSLEDKU DÍLČÍ KONTROLY HOSPODAŘENÍ OBCE
8. ZPRÁVA O PRŮBĚHU AKCÍ „PROGRAMU VÝSTAVBY“
9. RŮZNÉ:

• VOLBA NOVÉHO PŘEDSEDY KONTROLNÍHO VÝBORU
• STAVEBNÍ ÚPRAVY NA HŘBITOVĚ V MALÉM PŘÍTOČNĚ
• POPLATKY ZA ODPADY
• ODKUP A PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ
• SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚC. BŘEMENE – CYKLOSTEZKA

10. DISKUSE
11. USNESENÍ A ZÁVĚR

Pozvánka

BRAŠKOVSKÉ
NOVINY 

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

prosinec 2011  Ročník: 21  Číslo: 4

Předvánoční 
slovo starosty

Zastupitelstvo po projednání:

a) bere na vědomí:
1. Zprávu o kontrole plnění usnesení 3. zasedání zastupitelstva
2. Zprávu o stavu hospodaření obce k 31.8.2011
3. S uspokojením nesouhlasné stanovisko odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského 

kraje z 30.6.2011, jímž se vydává nesouhlasné stanovisko k záměru „Pilotní a demonstrační linka 
na likvidaci odpadů vakuovou pyrolýzou“ na V. Dobré

4. Že starosta nehlasoval v záležitostech, týkajících se přípravy a realizace rekonstrukce OÚ vč. zřízení 
ordinace, aby byla vyloučena možnost střetu zájmů podle § 83 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

b) schvaluje: 
1. 2. změnu rozpočtu obce na r. 2011 s příjmy ve výši 23.971.644,– Kč a výdaji ve výši 24.718.023,– Kč;

3. změnu rozpočtu obce na r. 2011 s příjmy ve výši 19.636.644,– Kč a výdaji ve výši 23.236.644,– Kč
2. Směny pozemků:

•  pozemek č. 385/2 o výměře 82 m2 za pozemek č. 95/18 o výměře 314 m2 s tím, že rozdíl ve 
výměře obec odkoupí

•  lesní pozemek č. 324 o výměře 7857 m2 za lesní pozemky č. 245/1, 245/4, 245/14 a 245/18 o 
výměře 2207 m2 s tím, že požádáme Lesy ČR o vydání vhodné části lesních pozemků o rozdílové 
výměře 5650 m2

3. Odkoupení pozemků:
•  část poz. č. 294/18 a 294/19 o celkové výměře 58 m2 za cenu 62,30 Kč/m2 stanovenou znalcem
•  pozemek č. 243/91 o výměře 68 m2 za cenu 62,30 Kč/m2

•  pozemky č. 294/20 a 294/21 o celkové výměře 231 m2 za cenu 62,30 Kč/m2

•  části pozemku č. 386 – silnice II/118 o výměře asi 1500 m2, pokud nedojde k bezúplatnému 
převodu od Středočeského kraje

4. Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 a č. 2/2011 na úseku požární ochrany obce
5. Uzavření smlouvy na zpracování projektu akce „Rekonstrukce obecního úřadu a zřízení ordinace“

c) souhlasí: 
1. S přijetím krátkodobého překlenovacího úvěru ve výši do 5.000.000,– Kč
2. S přijetím dotací na akce :

• Revitalizace obecního centra Valdek ve výši 3.799.620,– Kč
• Sběrové místo 1.500.000,– Kč
• Doplnění výzbroje a výstroje jednotky SDH 200.000,– Kč
• Vybavení knihovny mobiliářem 38.900,– Kč

3. Se zpracováním dokumentací a podáním žádostí o dotace na akce:
• Rekonstrukce střechy MŠ
• Rekonstrukce OÚ a zřízení ordinace
• Chodník Braškov–Kyšice s tím, že obec bude vlastníkem chodníku a souhlasí s bezúplatným 

převodem zastavěné části pozemku z majetku Stč. kraje do vlastnictví obce
• Parkoviště a komunikace spojující sportoviště

Usnesení
4. zasedání Zastupitelstava obce Braškov, konaného 

dne 26. září 2011 na OÚ Braškov

Vánoce jsou časem pohody, klidu a se-
tkávání. Oslava vánočních svátků je letos 
datována 27. listopadem, první adventní 
nedělí. I u nás v obci proběhlo započetí 
Adventu slavnostním rozsvícením domi-
nantního symbolu Vánoc, pro Braškov, 
Valdek a Toskánku, smrkem před obecním 
úřadem. Pro mne má tato událost násobně 
příjemný význam především proto, že 
byla neřízenou aktivitou našich občanů. 
Jinak řečeno, ani já a ani obecní úřad, pro 
její vznik a organizaci, nic neudělal. Byla 
spontánní, kreativní a o to kvalitnější. Je 
obdivuhodné sledovat občany, kteří jsou 
ochotni věnovat svůj čas věcem obecním. 
Tímto děkuji organizačnímu výboru – ing. 
Monice Randákové, Marcele Žaludové, 
Dáje Kabátové a Štěpánce Pilátové. Ještě 
jednou děkuji za premiéru této tradice u 
nás v obci a držím palce za její opakování. 

Vám všem přeji krásný Štědrý večer, 
úspěšný celodenní půst, který Vás zajisté 
odmění zahlédnutím zlatého prasátka. 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok, 
přeje starosta. 

Ing. Vladimír Dráb
starosta@braskov.cz foto: Ing. J. Kolrusz

pokračování na str. 2

Vánoční strom



Zprávy z obecního úřadu

Usnesení
18. schůze rady 12. 9. 2011

Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
•  zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
•  zprávu o fi nančním hospodaření obce k 31.8.2011

•  souhlasí
•  s přijetím dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a uzavřením smlouvy o 

poskytnutí dotace na akci „Vybavení knihovny Braškov mobiliářem“
•  se záměrem na zřízení chodníku do Kyšic zatrubněním příkopu  a s odkoupením příslušné 

části pozemku (možný je i bezúplatný převod)
•  s okamžitým zahájením prací na dokumentaci této akce tak, aby bylo možno ještě do závěru 

roku požádat o dotaci
•  aby byl výkonem stavebního dozoru při akcích „Revitalizace obec. Centra Valdek“ a „Rekon-

strukce OÚ vč. ordinace“ pověřen ing. Rys
•  s předloženými návrhy na směny či odkoupení pozemků¨
•  se zpracováním rozšířené dokumentace na spojovací komunikaci obou sportovišť vč. parkoviště

•  schvaluje
• návrh 3. změny rozpočtu pro r. 2011
•  ýsledky výběrových řízení, provedených ML Compet na zhotovitele akcí „Revitalizace obecního 

centra Braškov Valdek“ a „Sběrné místo tříděného odpadu v obci Braškov“
• program příští schůze rady 10.10.2011

• ukládá starostovi
předložit zastupitelstvu k odsouhlasení
• žádost o souhlas s přijetím dotací pro jednotku SDH a místní knihovnu 
• návrhy na směny a odkupy pozemků
• návrh 3. změny rozpočtu na r. 2011
• výsledky výběrových řízení na zhotovitele akcí „Revitalizace obecního centra Braškov Valdek“ 

a „Sběrné místo“

Usnesení
4. zasedání Zastupitelstava obce Braškov

pokračování ze str. 1
c) souhlasí (pokračování):
4. S uzavřením sluv o dílo s vybranými zhotoviteli:

•  KOSTAV s.r.o. na akci „Revitalizace obecního centra“
•  KLIKA a DVOŘÁK s.r.o. na akci  „Sběrné místo tříděného odpadu“

5.  S doplněním veř. osvětlení v ul. V Jezerech za nabídnutou cenu 23.900,– Kč
6.  S doplněním komise životního prostředí o pí. K. Najmanovou
7.  S návrhem na úpravu dopravního značení při vjezdu do obce na silnici II/118
8.  S uzavřením smlouvy na opravu ul. U Dubu o nákladech 189.000,– Kč vč. DPH se zhotovitelem 

K-service s.r.o.
9.  S uzavařením smlouvy na výkon tech. dozoru investora na „Revitalizaci obecního centra Valdek“ 

za 73.440,– Kč vč. DPH s ing. Janem Rysem

d) doporučuje radě obce:
• dalším jednáním prosadit realizaci navržených úprav dopravního značení při vjezdu do obce na 

silnici II/118

e) pověřuje starostu obce:
• k uzavření smluv o dnes odsouhlasených směnách a odkoupení pozemků
• k uzavření smluv o dílo s vybranými zhotoviteli
• k uzavření smluv o přijetí dnes odsouhlasených dotací

Zastupitelstvo po projednání:

a) souhlasí:
1. S rozšířením původního záměru na rekonstrukci OÚ o zateplení fasády a opravu střechy.
2.  S výsledkem výběrového řízení na projektanta rekonstrukce a přístavby OÚ vč. zateplení fasády 

a opravy střechy za cenu 99.000,– Kč vč. DPH a s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným zhoto-
vitelem.

3.  S výsledkem  výběrového řízení na zhotovitele „Rekonstrukce a přístavby OÚ vč. zateplení fasády 
a opravy střechy“ za cenu 3.382.410,– Kč bez DPH a s uzavřením smlouvy o dílo a vybraným 
zhotovitelem.

4. S uzavřením nájemní smlouvy na ordinaci s MUDr. I. Konečnou.
5.  S uzavřením smlouvy o překlenovacím úvěru s Českou spořitelnou ve výši do 5 mil. Kč.
6.  S výsledky výběrových řízení na zpracování projektů na akce „Chodník Braškov – Kyšice“ a „Pros-

tor pro volnočasové aktivity a komunikace spojující parkoviště“ za cenu 92.640,– Kč vč. DPH, resp. 
148.800,– Kč vč. DPH a s uzavřením smluv o dílo s vybraným zhotovitelem.

7.  S požadavkem  na provedení auditu na investiční akce, na něž byly od r. 2007 získány dotace.
8.  S nabídkou fi rmy „Zakládání zeleně“ na ochranný postřik alejí proti škůdcům za cenu 16.500,– Kč 

bez DPH a s uzavřením smlouvy podle této nabídky.
9.  Se záměrem obce prodat pozemky č. 1086/5, 1471/2 a st. p. 353 vše v katastrálním území obce 

Doksy.
10. S uzavřením smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene pro akce „Braškov 

15 RD poz. č. 258/1, TS, kNN“ a „Braškov – přeložka VN pro Šmíd Václav“ s tím, že zastupitelstvo 
požaduje umístit kioskovou trafostanici co nejzápadněji na poz. č. 258/1.

11. Souhlasí s řešením otázky tisku map obce po dopracování územního plánu.

b) pověřuje
 starostu obce: 

• k uzavření smluv s vybranými a dnes odsouhlasenými zhotoviteli
•  k uzavření nájemní smlouvy s MUDr. Ilonou Konečnou
•  k uzavření smlouvy o překlenovacím úvěru
•  k uzavření smluv o uzavření budoucích smluv o věcném břemenu pro přeložku VN, zřízení 

trafo a rozvody NN pro 15 rodinných domů
ing. Randákovou: 
• auditem příspěvků poskytnutých obcí

c) ukládá
obecnímu úřadu: 
• zveřejnit záměr obce prodat pozemky č. 1086/5, 1471/2 a st. 353 v kat. území obce Doksy

Usnesení
5. mimořádného zasedání Zastupitelstava obce Braškov,

konaného dne 26. října 2011 na OÚ Braškov

Usnesení
19. schůze rady 10. 10. 2011

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí

•  zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• zprávu o fi nančním hospodaření obce k 30.9.2011
• hodnocení 4. zasedání zastupitelstva 

•  souhlasí
•  s žádostí o schválení úpravy dopravního značení na silnici II/118 při vjezdu od Kyšic
•  se zveřejněním záměru obce na odprodej pozemků č. 1086/5, . 1471/2 a st. č. 353 v kat. území 

Doksy u Kladna
•  se zprávou o plnění „Programu výstavby“ a konstatuje, že byly dokončeny akce „Dětské hřiště 

vč. in-line dráhy“ a „Toskánka – ul. Polní“
•  se svoláním mimořádného 5. veřejného zasedání zastupitelstva na středu 26.10.2011

•  schvaluje
• program 20. schůze rady 31.10.2011
• 

20. schůze rady 7. 11. 2011
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí

•  zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• návrh orientačního rozpočtu na r. 2012
• hodnocení 5. mimořádného zasedání zastupitelstva obce a jeho závěry
• zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 pracovnicemi KÚ Stč. kraje
• informaci o kontrole ROP na akci In-line dráha 

•  souhlasí
• s návrhem termínů schůzí rady do konce roku 2011
• s návrhem termínu na konání 6. zasedání zastupitelstva dne 19.12.2011

•  schvaluje
• program 21. schůze rady 21.11.2011
• poskytnutí fi nanční podpory pionýrské skupině Paprsek Unhošť ve výši 5 tis. Kč
• uzavření smlouvy o zřízení věc. břemene s RWE Gas Net s.r.o. na poz. č. 20/19

 
•  ukládá ing. Kolruszovi, předsedovi komise ŽP

• připravit návrh vyhlášky o místním poplatku za odpad podle novely zák.č. 185/2001 Sb.

21. schůze rady 21. 11. 2011
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí

•  zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu

• souhlasí
• s návrhem programu 6. zasedání zastupitelstva dne 19.12.2011
• s aktualizací tabulky „Program výstavby“
• s návrhem na 4. změnu rozpočtu obce na r. 2011
• s návrhem rozpočtu na r. 2012

•  schvaluje
•  podání žádostí o dotace na rok 2012:

• ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst, 
• ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství, 
• ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, 
• Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence 

 a zavazuje se k potřebnému spolufi nancování akcí z rozpočtu obce.
• program 22. schůze rady 5.12.2011

4. zasedání zastupitelstva obce, konané 26. 9. 2011 přijalo usnesení, v němž vzalo na vědomí předložené 
zprávy a informace a schválilo 2. a 3. změnu rozpočtu obce na r. 2011, návrh na směnu lesních pozemků, 
odkoupení pozemků v souvislosti s výstavbou in-line dráhy a případný bezúplatný převod pozemku pro 
stavbu chodníku Braškov–Kyšice. Schválilo rovněž vyhlášky č. 1/2011 a č. 2/2011 o požární ochraně obce 
a uzavření smlouvy na zpracování dokumentace akce „Rekonstrukce OÚ a zřízení ordinace“.

Uvedeným usnesením také zastupitelstvo odsouhlasilo záměr na přijetí překlenovacího úvěru ve výši 
do 5.000.000 Kč a přijetí dotací a podání žádostí o dotace na další akce, zařazené v programu výstavby. 
Odsouhlasilo rovněž uzavření smluv s vybranými zhotoviteli akcí a na výkon stavebního dozoru a 
doplnění komise životního prostředí o pí. K. Najmanovou.

Smlouvy s vybranými zhotoviteli byly již uzavřeny.
Radě obce zastupitelstvo doporučilo prosadit realizaci dopravního značení na silnici II/118 při vjezdu 

do obce. S odborem dopravy Magistrátu města Kladna bylo dohodnuto, že defi nitivní řešení bude pro-
jednáno po dokončení chodníku Braškov–Kyšice.

V závěru usnesení zastupitelstvo pověřilo starostu obce k uzavření projednaných a odsouhlasených smluv.
Žádné další úkoly zastupitelstvo neuložilo.

5. zasedání zastupitelstva, konané 26. 10. 2011 odsouhlasilo rozšíření rekonstrukce obecního úřadu 
o zateplení fasády a opravu střechy a výsledek výběrového řízení na projektanta této akce i zhotovitele; 
uzavření nájemní smlouvy na ordinaci a uzavření smlouvy o překlenovacím úvěru. Dále zastupitelstvo 
odsouhlasilo výsledky výběrových řízení na zpracování projektů akcí „Chodník Braškov – Kyšice“ a 
„Prostor pro volnočasové aktivity a komunikace spojující parkoviště“, nabídku na ochranný postřik alejí 
proti škůdcům, záměr obce prodat pozemky v k.ú. Doksy a uzavření smluv o zřízení věc. břemene pro 
přeložku VN a rozvody NN elektro.

Starostu obce zastupitelstvo pověřilo k uzavření odsouhlasených smluv s vybranými zhotoviteli, o 
věcném břemenu, o překlenovacím úvěru a nájemní smlouvy na ordinaci.

Všechny smlouvy již byly uzavřeny.
Předsedkyni fi nančního výboru ing. Randákovou pověřilo zastupitelstvo zajištěním auditu příspěvků, 

poskytovaných obcí.
Obecnímu úřadu zastupitelstvo v závěru usnesení uložilo zveřejnit zájem obce prodat pozemky v k.ú. 

Doksy. Tento úkol byl splněn zveřejněním na úředních deskách obou obcí dne 8. 11. 2011.

        František Haas

Kontrola plnění usnesení 4. a 5. zasedání 
zastupitelstva obce



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 � VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

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

Víceúčelová hala, oplocení hřiště, dětský 
koutek na hřišti

Vydáno stavební povolení, o jehož 
prodloužení bude třeba požádat. 

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

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

Parkoviště a komunikace spojující sportoviště

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

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

ing. Dolejšová, 
ing. Doksanský

Žádost o dotaci bude opakována pro r. 2012

2.
ÚZEMNÍ PLÁN VČETNĚ DOKUMENTACE 
SEA

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

350 0 350
Zpracován návrh a 
projednán 29.6.2011.

p. Haas
Návrh ÚP bude předán Útvaru hl. architekta Magistrátu 
města Kladna. Po dohodě s ním se předpokládá veřejné 
projednání v I. čtvrtletí r. 2012.

3.
TOSKÁNKA � DOKONČENÍ 
INFRASTRUKTURY

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

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

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

Zpracována dokumentace 
a vydáno stav. povolení 
24.8.2011.

B. Bečka Dokončení se předpokládá v roce 2012.

5.
REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO 
ÚŘADU A ZŘÍZENÍ ORDINACE

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

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

B. Bečka
Po vydání stav. povolení se pokusíme požádat o dotaci na 
opravu střechy a zateplení ve výši cca 1900 tis. Kč.

6.
REVIALIZACE VSTUPNÍHO PROSTORU 
DO OBCE BRAŠKOV � SBĚRNÉ MÍSTO

Akce je zahájena. 1877 1500 377 Zpracována a doplněna. ing. Dolejšová Požádáno o posunutí termínu dokončení do 16.12.2011.

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

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

8.
REKREAČNÍ A IZOLAČNÍ ZELEŇ V OBCI 
BRAŠKOV�TOSKÁNKA

zpracována studie a žádost o dotaci z 
FROMu

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

9. SPOJOVACÍ CHODNÍKY A PĚŠÍ KOMUNIKACE

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

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

1200 960 240
Zpracovat dokumentaci a 
žádost o dotaci.

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

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

ADSUM zpracovává návrh u dopravních 
opatření a značení. 

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

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

3850 2890 960
Dokumentace 
zpracována. 

p. Haas
Jde o chodník v délce asi 700 m, navazující na chodník v 
Kyšicích. Bude požádáno o dotaci SFDI. Je vydán územní 
souhlas a požádáno o stav. povolení.

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

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

10.
REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

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

802 0 8002 ing. Doksanský Je dokončeno.

11. OSTATNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

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

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

20550 15915 4635
Je zpracována, část bude 
nutno aktualizovat. 

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

Program výstavby CELKEM: 90257 69684 20573

PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV PRO 6. VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010–2014 – AKTUALIZACE XII/2011

Zpracoval F. Haas, prosinec 2011. Projednáno jako návrh 21. schůzí rady obce 21.11.2011

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

rozestavěná
akce

dokončená
akce

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BRAŠKOV NA ROK 2012

PŘÍJMY částka
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR) 6 000 000,00
daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin.
daň z příjmů FO ze sam. v. č.
daň z příj. fyz. os. z kap. výn.
daň z příj. práv. os.
daň z přid. hodnoty
popl. ze psů, ost.daně
daň z nemovitosti 600 000,00
NEDAŇOVÉ 785 000,00
pronájmy 20 000,00
vodné MŠ
nájemné za byt MŠ
odpady 580 000,00
zn. na popelnice
pytle na tř. od.
popl. velk. a neb. odpad  
správní poplatky (vč. automatů) 30 000,00
Ekokom 60 000,00
výtěžnost výher. hracích automatů 45 000,00
ostatní nedaň.příjmy 50 000,00
Hasiči – smlouva s obcí Kyšice 12 000,00
Hasiči – smlouva s obcí Velká Dobrá 18 000,00
DOTACE – OÚ – státní správa 260 000,00
DOTACE na revit. obecního centra Braškov-Valdek 3 800 000,00
DOTACE na skladové místo 1 500 000,00

 
PŘÍJMY CELKEM 12 975 000,00

VÝDAJE:
NEINVESTIČNÍ 5 650 000,00
správa OÚ 2 500 000,00
Sdružení dobrovol. hasičů 250 000,00
Sportovní aktiv.mladých hasičů 200 000,00
Sbor pro občanské záležitosti 40 000,00
knihovna – knihy a odměna 40 000,00
MŠ – příspěvek na provoz 200 000,00
ZŠ – příspěvek na neinv.výdaje 300 000,00
kronika – materiál a odměna 10 000,00
rozvoj a podpora mlád.oddílu kopané 100 000,00
provoz hřišt 310 000,00
údržba a opravy silnice,chodníky, rybníky 120 000,00
veřejné osvětlení – el. energie + údržba 350 000,00
údržba veřejná zeleň 600 000,00
odpady celkem (VaN, CZ Ekologie) 630 000,00
MPS zál.na známky
likvidace velkoobjemového odpadu
nebezpečný odpad
INVESTIČNÍ: 6 593 000,00
zřízení a rozšíření ordinace v budově OÚ 2 071 000,00
revitalizace obecního centra Braškov-Valdek 2 222 000,00
projekty a inž.činnost 400 000,00
Skladové místo 1 800 000,00
ÚZ plán 100 000,00

VÝDAJE CELKEM 12 243 000,00

Rozpočtované příjmy 12 975 000,00
Rozpočtované výdaje 12 243 000,00

Rozpočet je navržen jako přebytkový s přebytkem 732 000,00
výsledek hospodaření k 31.12.2011                                    2 411 263,00
očekávaný přebytek rozpočtu k 31.12.2012 3 143 263,00

Komentář k tabulce:
Před závěrem roku rada obce bilancovala výsledky a plnění Programu výstavby pro 6. volební období 

2010–2014. Poslední aktualizace byla projednána a schválena radou obce dne 21.11.2011.
V prvém roce volebního období se podařilo dokončit akce „Dětské hřiště a in-line dráha na Háji“, 

„Dokončení infrastruktury Toskánka“ (ul. Polní) a ul. Krátká. Rozestavěny byly dále akce „Revitalizace 
obecního centra Braškov – Valdek“ a „Revitalizace vstupního prostoru do obce“ (skladové místo), které se 
za příznivého počasí podaří dokončit ještě v tomto roce. Rozestavěna je přístavba obecního úřadu a zřízení 
ordinace, kterou bychom, pokud se podaří získat dotaci, doplnili o opravu střechy a zateplení objektu. Byl 
dopracován a projednán s orgány a organizacemi návrh územního plánu, který bude po dohodě s Útvarem 
hl. architekta Magistrátu města Kladna předložen k projednání veřejnosti v 1. čtvrtletí r. 2012.

Z ostatních akcí jsou připravovány zejména „Rekonstrukce střechy MŠ Braškov“, na níž je zpracována 
dokumentace a podána žádost o dotaci, „Rekreační a izolační zeleň Toskánka“, na kterou je podle zpraco-
vané studie požádáno o dotaci a „Chodník Braškov–Kyšice“, na který je zpracována dokumentace, vydán 
územní souhlas a zahájeno stavební řízení. Na fi nancování této akce připravujeme žádost o dotaci ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury.

Z uvedeného sestavení programu je zřejmé, že jeho plnění v tomto prvém roce volebního období je 
výrazně úspěšné. Realizace zbývajících akcí se připravuje, je však závislá na možnostech získání dotací a 
dostatku vlastních fi nančních prostředků na úhradu spoluúčasti. Bohužel za současné ekonomické situace 
státu se obáváme, že v této oblasti může dojít k omezení plnění našich představ, vyjádřených v uvedeném 
„Programu výstavby pro r. 2010–2014“.

        František Haas



výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změnách

%

P Ř Í J M Y
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR) 6 047 580,02 6 600 000,00 92,00%
daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin. 1 299 145,03
daň z příjmů FO ze sam.v.č. 119 735,88
daň z příj. fyz.os. z kap. výn. 128 039,91
daň z příj.práv.os. 1 383 657,21
daň z přid.hodnoty 3 117 001,99
poplatek za odnětí lesa 0,00
daň z nemovitosti 411 028,81 550 000,00 75,00%

NEDAŇOVÉ
pronájmy 15 994,00 20 000,00 80,00%
vodné MŚ 4 620,00
nájemné za byt MŚ 11 374,00
odpady 563 847,00 540 000,00 104,00%
zn.na popelnice 443 692,00
pytle na tř.od. 22 355,00
popl.velk.a neb.odpad 97 800,00
správní poplatky (vč. automatů) 46 100,00 25 000,00 184,00%
Ekokom 60 189,50 40 000,00 150,00%
výtěž.VHA a popl. ze psů,hřiště 41 160,00 40 000,00 103,00%
Ostatní nedaň.příjmy 40 906,07 60 000,00 68,00%
tiskopisy,ost.popl.věc.břem. 11 020,10
úroky z BÚ 29 885,97
DOTACE-"Dokončení infrastr.Toskánky" 2 618 405,00 3 600 000,00 73,00%
DOTACE - OÚ - státní správa 235 840,00 257 300,00 92,00%
DOTACE na volby a sčítání lidu 30 494,00 30 494,00 100,00%
DOTACE na revit."obecního centra Valdek" 0,00 0,00 0,00%
DOTACE na "Sběrné místo" 0,00 0,00%
DOTACE na knihovnu 38 900,00 0,00%
DOTACE NA AKCI „In-line dráha“ 3 538 014,07 3 549 000,00 100,00%

OSTATNÍ PŘÍJMY:
Smlouva hasiči (Kyšice) 6 000,00 12 000,00 50,00%
Smlouva hasiči (V.Dobrá) 18 000,00 18 000,00 100,00%
Daň z příjmu práv.osob za obec 971 850,00 971 850,00 100,00%
Prodej akcií VKM a.s. Mě.Kladnu 923 240,00 923 000,00 100,00%
ŘSD-kruhový objezd (elektřina) 92 370,00
Prodej pozemků 2 471 600,00 2 400 000,00 103,00%

PŘÍJMY C E L K E M 18 171 518,47 19 636 644,00 93,00%

V Ý D A J E :
NEINVESTIČNÍ
opravy silnice,chodníky,údržba,rybníky 103 701,00 120 000,00 86,00%
MŠ - příspěvek na provoz 200 000,00 200 000,00 100,00%
ZŠ - příspěvek na neinv.výdaje 291 682,00 300 000,00 97,00%
knihovna - knihy a odměna 39 081,00 40 000,00 98,00%
kronika - materiál a odměna 3 000,00 10 000,00 30,00%
Sbor pro občanské záležitosti 25 966,00 40 000,00 65,00%
podpora mlád.oddílu kopané 40 225,00 100 000,00 40,00%
hřiště vč.dětského koutku - provoz 180 183,00 310 000,00 58,00%
dětské hřiště 25 367,00
hřiště Valdek 154 816,00
veřejné osvětlení - el.energie 264 915,00 250 000,00 106,00%
veřejné osvětlení - údržba 74 880,00 100 000,00 75,00%
veřejná zeleň 380 573,00 419 000,00 91,00%
odpady celkem (VaN,CZ ekologie) 687 168,70 630 000,00 109,00%
MPS zál.na známky 386 569,50
likv.velko.odpad 292 475,00
nebezp.odpad 8 124,20
sportovní ativ.mladých hasičů 151 116,00 200 000,00 76,00%
Sdružení dobrovol.hasičů 387 102,32 250 000,00 155,00%
náklady na volby a sčít.lidu 30 494,00 30 494,00 100,00%
správa OÚ (včetně odměny zastupitelů) 2 181 607,41 2 500 000,00 87,00%
odměny zastupitelstva 557 412,00
platy zaměstnanců 464 588,00
platy za 12/2010 192 769,00
různé práce pro OÚ 72 471,00
pov.poj.na soc.zab. 116 150,00
pov.poj.na zdr.poj. 91 974,00
zák.poj.odpovědnosti 1 769,00
náhrada mzdy za nemoc 3 235,00
právní služby 16 400,00
poj.obecního majetku 50 932,00
popl.za měř.rychlosti v obci 16 500,00
všeobecný mat. 43 179,40
nákup DHM (židle,nábytek u starosty)  43 410,00
odborné publ. 7 454,00
voda 1 922,00
plyn 53 767,10
elektrická energie 12 976,00
služby pošt 1 977,00
služby telekom. 69 384,45
služby peněžn.ústavů 10 992,00
zálohy pokladny 2 441,00
školení 6 310,00
nákup služeb (not.úschova akcií,projekt ÚSES,roč.popl.KEO) 241 451,16
pohoštění 371,00
cestovné 56,00
daně a popl.,kolky 4 500,00
řešení přestupků-Mě.Unhošť 2 400,00
sponz.dar Policii 1 000,00
opravy (mont.ván.výzdoby,opr.zab.zař.,aut.zast.) 93 816,30
daň z příjmu práv.osob za obec 971 850,00 971 850,00 100,00%
penále FU 73 943,00
sponzorský dar  skupina Paprsek 5 000,00
daň z převodu pozemku 146 150,00 147 300,00 99,00%
rozpočtová rezerva 0,00

celkem 6 238 637,43 6 618 644,00 94,00%

INVESTIČNÍ:
projekty a inž.činnost 129 360,00 191 000,00 68,00%
rekonstrukce MŠ (oprava střechy,plány) 202 315,00 202 000,00 100,00%
rekonstrukce OÚ-rozšíření ordinace 193 680,00 700 000,00 28,00
rekonstrukce č.p. 31 (studie,opr.) 2 508 584,80 2 385 645,00 105,00%
územní plán 310 500,00 350 000,00 89,00%
In-line dráha vč.navýšení o ROP neuhr.nákl. 5 451 017,15 6 605 000,00 83,00%
dokončení infrastruktury Toskánka 4 594 620,25 4 600 000,00 100,00%
Sběrné místo 500 000,00
oprava ul. U Dubu 175 000,00
ul. Krátká 802 355,14 802 355,00 100,00%
kofi nancování investic 0,00 0,00 0,00%
nové VO (ul.Lesní) 35 880,00 36 000,00 100,00%
dražba-pozemek 1 000,00 1 000,00 100,00%
sněžná fréza 69 780,00 70 000,00 100,00%
rozpočtová rezerva 0,00

celkem 14 299 092,34 16 618 000,00 86,00%

VÝDAJE CELKEM 20 537 729,77 23 236 644,00 88,00%

Zůstatek na BÚ Spořitelna 607 051,39
Zůstatek na BÚ -Toskánka 1 457,90
Zůstatek na BÚ - In-line dráha 1 626 038,97
Zůstatek na BÚ-obec.centrum Valdek 1 001,20
Celkem 2 235 549,46

Výsledek hospodaření k 31.12.2010 4 601 760,76

Finanční hospodaření obce k 30. 11. 2011
Zprávy z obecního úřadu Zprávy z komisí

AKTUÁLNĚ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Začátkem listopadu proběhl v Kladně seminář k problematice odpadového hospodářstství v obcích 
středočeského kraje.  Legislativa je stále složitější a nevystihuje skutečný stav. Počet zákonů, jejich novel a 
prováděcích vyhlášek dosáhl čísla 22 a stále není připraven zákon, který by výrazněji motivoval  ke třídění 
odpadu. Výsledkem je nedostatečná kázeň při třídění, ztráty v rozpočtu obcí a měst a stoupající znečištění 
ovzduší během topné sezóny. Stále se najdou mezi námi nezodpovědní jedinci, kteří neváhají spalovat odpady 
a ohrožovat tak zdraví spoluobčanů a zvláště dětí, které jsou nejcitlivější. A to i přesto, že zákon spalování 
odpadu zakazuje. Dále je třeba zdůraznit, že podle zákona je sice původcem a poté vlastníkem komunálního 
odpadu obec, avšak pouze v případě, že občan odpad uložil na místo předepsané obecně závaznou vyhláškou a 
zákonem o odpadech. Pokud uloží například plasty do popelnice, může mu obsluha sběrného vozu odmítnout 
její vyprázdnění. Za založení černé skládky může obec původci uložit pokutu  50 000 Kč. Pokud vlastník ne-
movitosti naruší vzhled obce nedodržováním čistoty a pořádku na vlastním pozemku, může mu být vyměřena 
pokuta 10 000 Kč.  Ze statistik vyplývá, že obce a města doplácejí na hospodaření s odpady v průměru 30 %. 
Proto se v poslanecké sněmovně právě projednává změna, která umožní zvýšení místního poplatku na hlavu 
až na 1000 Kč z dnešních max. 500 Kč – jde o kapitační platbu vhodnou pro města a velké obce, kterou 
nepoužíváme. V naší obci je stav o něco příznivější, avšak mohl by být ještě o mnoho lepší při důslednějším 
třídění. Obecní zastupitelstvo na prosincovém zasedání bude schvalovat aktualizované obecně závazné vyhlášky 
o nakládání s odpady.  V souvislosti s nárůstem DPH se cena poplatků za popelnice zvýší o 4 %. 

Chceme zvážit zahájení sběru papíru (směs všech druhů včetně lepenky) do kontejnerů, umístěných 
vedle kontejnerů na sklo. Nejvíce komunálního odpadu vzniká bezesporu v kuchyni. Právě tady by měla 
být jeho třídění věnována největší péče. Pro ulehčení této bohulibé činnosti se určitě vyplatí modernizace 
kuchyňské linky. Celý prostor pod dřezem je dnes tvořen tzv. organizérem – výsuvným pojezdem se třemi až 
čtyřmi vyjímatelnými nádobami pro vložení plastových pytlů. To neskutečně usnadňuje rychlé třídění např. na 
kuchyňský odpad, plasty včetně nápojových kartonů a hliníkové obaly. Samozřejmostí by mělo být opláchnutí 
vodou a poté minimalizace objemu sešlápnutím, složením plastových vaniček či kelímků do sebe apod. Pokud 
navíc opustíme zbytečný a klamavou reklamou propagovaný nákup balené vody, minimalizujeme množství 
plastových obalů a snížíme významně i rodinné výdaje. Je vyzkoušeno, že potom pro dva lidi postačí  na plasty 
1 pytel na 3 měsíce.                                          

To bylo závěrem několik tipů pro usnadnění třídění a pro snížení rodinných výdajů. 
Děkujeme všem, kteří třídění odpadu berou nejenom jako zákonnou, ale i morální povinnost.                                                                                                                                       
         

    Za komisi pro životní prostředí Ing. Jiří Kolrusz.

TOPNÁ SEZÓNA A OVZDUŠÍ V NAŠÍ OBCI

Topná sezóna je už v plném proudu se všemi negativními průvodními jevy. Je  pravdou, že jsme si 
dříve tolik nevšímali kouřících komínů a vlivů nepříznivého počasí. V posledních desetiletích však došlo 
k mnoha změnám, ze kterých jsme se poučili. Globalizace spolu s internetem včetně svobodného přístupu 
k informacím nám rozšířily obzor ve všech oborech lidského vědění. V souvislosti s rozšiřováním meziná-
rodního letiště v Praze-Ruzyni a s tlaky na výstavbu spalovny nebezpečných odpadů v blízkosti obce jsme 
se seznámili podrobně s problematikou vlivu exhalací na lidské zdraví. Současně jsme si uvědomili nega-
tivní vliv dálnice, přetínající naší obec na dvě části. Jedná se zejména o polétavý prach v aerosolu (PM10) 
a benzo(a)pyrén, které se vyznačují devastujícím účinkem na lidské zdraví a reprodukční schopnost. Je to 
problém bezprostředního okolí všech dálnic. Proto tolik usilujeme o získání pruhu šířky 20 m od vlastníků 
pozemků u dálnice, abychom pokračovali v zalesnění (tzv.izolační zeleň) a tím zmenšili negativní dopady na 
zdraví obyvatel. Ve věci rozvoje letiště jsme se ve všech kolech připomínkových řízení snažili ovlivnit letový 
provoz na snesitelnou úroveň. Teď už se můžeme spoléhat jen na řešení místních problémů. Věříme, že se 
v budoucnu postupně podaří vyloučit  provoz těžké nákladní dopravy z obce. Posledním, avšak nemalým 
problémem, jsou exhalace z komínů nemovitostí vytápěných tuhými palivy. Dnes je již prokázáno, že 
neodborný provoz jen několika zdrojů tohoto vytápění dokáže při nepříznivém počasí  vytvořit nebezpečné 
koncentrace jedovatých zplodin pro celou vesnici.  Neodborným provozem máme na mysli celou řadu faktorů:
• nevyhovující parametry komína (průřez, výška, umístění),
• technicky zastaralý typ kotle, či jeho špatný stav,
• nevhodné palivo (v rozporu s doporučením výrobce kotle), vlhké palivo, nebo dokonce odpady, 

produkující prudce jedovaté exhalace. Např. násypný kotel na uhlí se spodním odhoříváním není 
vůbec vhodný pro dřevo,

• zanešený komín, který není pravidelně vymetán.
Je třeba si uvědomit, že kromě porušování zákonů č.86/2002Sb. o ochraně ovzduší (§11 odst.2 zakazuje 

používat jiná paliva, než doporučil výrobce topidla) a dále zákona č.185/2001Sb.o odpadech (odpad nesmí 
být použit jako palivo) riskuje takový hříšník navíc vznícení komína, které má za následek v lepším 
případě nevratné poškození celého komína, ale v horším případě požár domu.

Mezi rozšířené nešvary ohrožující ovzduší, ale i dobré sousedské vztahy, patří spalování 
syrového dřeva, získaného zpracováním bezprostředně po kácení. Kromě toho, že jde o vyhozené peníze 
i námahu, protože značná část tepla je spotřebována pro odpaření vodního obsahu, dochází k silnému 
zadehtování teplosměnných ploch kotle a  komínového průduchu. Takový stav vede ke značnému poklesu 
účinnosti kotle. Dalším průvodním  znakem tohoto počínání je destrukce zdiva chladné nadstřešní části 
komína. Opět však hrozí potenciální nebezpečí zahoření komína a požáru domu. Dřevo k vytápění je třeba 
připravovat a naštípat s ročním předstihem. Řádně skladované a přikryté je teprve potom vhodné k vytápění.

Situace kolem zhoršování ovzduší vlivem lokálního vytápění a nekázně je natolik vážná, že ministr Život-
ního prostředí hledá legislativní způsob, jak kontrolovat dodržování zákonů přímo vstupem do soukromého 
objektu. Jak jsme upozorňovali v letáku začátkem listopadu, na základě stížností obyvatel přistoupíme zatím 
ke kontrole dodržování zákonné povinnosti občana ohledně  třídění odpadů. Do kamen, krbů, či kotlů nepatří 
samozřejmě zejména plasty, zbytky olejů, barev, lepidel, lakované dřevo, pryž, dřevotříska, textilie apod.

Výraz „inverzní ráz počasí“ se začíná se změnami klimatu skloňovat stále častěji, protože intenzita 
průmyslové činnosti, automobilového a leteckého provozu neustále roste. Není třeba snad vysvětlovat, že 
v nížinách a středních polohách jsme pak „pod pokličkou“, takže jsme nuceni dýchat všechno, co jsme 
do ovzduší vypustili – od zplodin průmyslových, přes zplodiny z pozemní a letecké dopravy až po kouř z 
lokálních topenišť. Vraťme se však k používání lokálních topenišť. Okresní hygienická správa Kladno vydala 
varovný leták „Pálení odpadů a účinky na lidské zdraví“ již v roce 2002. Z něj dále cituji: „V kouři a popelu 
při spalování domácích odpadků, zejména plastů, byly zjištěny následující látky, u nichž byly prokázány 
závažné zdravotní účinky: benzen, aceton a ketony, styren, na� alen, fenol, dichlorbenzeny, trichlorbenzeny, 
tetrachlorbenzeny, pentachlorbenzeny, hexachlorbenzeny, acenaphtylen, phenatren, aldehydy, polychloro-
vané dibenzodioxiny a dibenzofurany, polychlorované bifenyly (PCB), polycyklické aromatické uhlovodíky, 
chlorovodík, kyanovodík, oxid uhelnatý, chrom, měď, olovo, zinek.“ Pro nedostatek místa nemohu dále 
u každé z těchto 23 jedovatých složek citovat podrobný výčet odstrašujících účinků na lidské zdraví. 
Jmenujme proto jen rámcově. Účinky karcinogenní, poruchy krvetvorby, centrálního nervového systému, 
poruchy reprodukce, poruchy vývoje plodu, periferního nervového systému, jater, ledvin, srdce, dýchacího 
a zažívacího traktu, zraku, leptání sliznic a pokožky a další. Chemické složení těchto zplodin hoření je 
nejblíže složení bojových plynů, používaných v 1. světové válce.

PVC je toxický koktejl, který pro dosažení požadovaných vlastností obsahuje řadu nebezpečných slo-
žek. Plasticitu zaručují změkčovadla (tzv. � aláty – sloučeniny chloru), kterých může být obsaženo až 
60 %! Pro zpomalení křehnutí se přidávají stabilizátory – nejčastěji olovo a kadmium! Následují plnidla, 
zpomalovače hoření (BRF), snižovače dýmení a barviva. Nedivme se tedy, že plastové hračky by neměly 
přijít do ruky zejména malým dětem. Proto některé státy uvalily na výrobu PVC daň (Belgie, Dánsko) nebo 
PVC na obaly vůbec nepoužívají (Švýcarsko, Nizozemí). Švédsko je dokonce první zemí, kde platí obecný 
zákaz používání PVC.

Neustálé zdražování energií a životních potřeb však nemůže být omluvou k protizákonnému  a sebezni-
čujícímu spalování odpadů. Existují lepší řešení, jak ušetřit na nákladech za vytápění. Jděme cestou zmen-
šení tepelných ztrát. Některá opatření nejsou příliš nákladná a lze je řešit i svépomocí. Mezi nejúčinnější 
a nejlevnější patří zateplení posledního stropu v půdním prostoru, případně střechy v podkroví. Pokud je 
dům podsklepen, je vhodné zateplit i strop zdola. Předokenní rolety jsou významným opatřením nejen ke 
snížení tepelných ztrát, ale i proti přehřívání domu v letních vedrech. Využijme přirozené solární energie 
tím, že okna na jižní straně domu za slunečního svitu nestíníme.  Samozřejmostí je správně navržený 
(nepředimenzovaný) zdroj tepla a jeho regulace. Kotel na tuhá paliva musí mít čisté teplosměnné plochy, 
vhodný udržovaný komín a vhodné a suché palivo.  Nepřetápějme  a spokojme se s vnitřní teplotou nejvýše 
22 stupňů. Opustme přežívající nesmyslný a ztrátový způsob větrání s dlouhodobě otevřeným oknem. To 
vede jen k prochlazování obvodového zdiva a značné tepelné ztrátě. Pokud pominu moderní nucené větrání s 
rekuperací, pak vhodný způsob větrání je průvanem většími průřezy po dobu 5 až 10minut. To lze opakovat 
podle potřeby několikrát denně.

       Neničme si své zdraví, zdraví našich dětí, svých bližních i ostatních spoluobčanů. Nedovolme to 
však ani svým sousedům. Tolerance zde není na místě.

   Ing. Jiří Kolrusz, komise pro životní prostředí



VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ

Vážení spoluobčané,
jelikož se počet dětí v oddílu s novým školním rokem navýšil (celkem již na 29), museli jsme vytvořit 2 

družstva. Děti předškolní a prvňáčci patří do Soptíků a druháci až čtvrťáci patří do Tazmánů.
Mladí hasiči z Braškova začali novou závodní sezónu „na bedně“. První závod, který se jako každý rok 

konal v Hřebči, byl Požární útok, kde družstvo Tazmánů stálo poprvé na stupni vítězů a to na bronzové příčce.

Druhý závod byl závod požární všestrannosti, kde se nám výborně osvědčil trénink z letního hasičského 
soustředění. Zdravověda, rychlý běh a zejména skvělá střelba ze vzduchovky zafungovala. A vítězství bylo 
naše. POPRVÉ NA STUPNI NEJVYŠŠÍM – JSME ZLATÍ. Tento závod se počítá do celoroční soutěže Plamen 
a tak máme skvělý počinek do dalších závodů.

Na třetích závodech pod názvem Zlonické Bludičky zabodovali naši Soptíci a byli na úžasném bronzo-
vém místě, přestože v nově vytvořeném družstvu bylo i několik soutěžních nováčků. Mám radost, že se po 
3 letech dostavili i závodní úspěchy.

Kromě závodů jsme pořádali 2. Halloweenský průvod s opékáním buřtů, dále jsme provedli brigádnický 
den obce.

Plán na 1Q v novém roce 2012 je vzít děti na 2 výlety. A účastnit se dalších závodů.

CHTĚLA BYCH POPŘÁT VŠEM CO NEJKRÁSNĚJŠÍ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A VŠE NEJ DO NO-
VÉHO ROKU 2012.

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ SE KONÁ V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH NA SÁLE BRAŠKOVSKÉ 
HOSPODY.

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

 M. Chalupová, vedoucí Mladých hasičů 

A léta běží…
 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Rozloučili jsme se s:
Drahoslava PODANÁ 26.11.2011 (83 let)
    Čest její památce

Hasiči informují
Dne 17.9.2011 vyjela naše jednotka v počtu 1+4 s technikou CAS K25 LIAZ společně s jednotkou HZS 

Kladno (CAS 25 Terrno) 1+4 na likvidaci padlého ořešáku na Braškově č. p. 177. Vzrostlý strom nevydržel 
nápor větru a spadl přímo na garáž. Za pomoci motorových pil, žebříků a lan, byl strom postupně rozřezán a 
dřevo odneseno mimo pozemek. Při zásahu nedošlo k poranění ani škodám na technice. Rozřezané dřevo nám 

bylo majitelem věnováno a tak se při něm zahřejeme 
ještě jednou.

V průběhu podzimu jsme byli dvakrát požádáni o 
spolupráci členy našeho fotbalového klubu. V prvním 
případě se jednalo technickou pomoc při instalaci 
zrekonstruovaného nápisu nad vstupní branou na 
stadión, podruhé šlo o požární dozor při pálení velké 
hromady větví, která se během roku na kraji hřiště 
nahromadila z prořezu stromů a keřů z celé obce.

V listopadu oslavil náš dlouholetý člen pan 
Václav Hytych kulaté životní jubileum – 80 let. Mezi 
gratulanty samozřejmě nemohli hasiči chybět a 
proto v hojném počtu přišly oslavenci poblahopřát.  
Za všechny členy SDH poblahopřáli zdraví, štěstí a 
mnoho energie do následujících let.

Ve středu 2. listopadu 2011 se ve 13:58 ten den 
podruhé rozezněla poplachová siréna. Poprvé ve 
12 hodin šlo o pravidelnou měsíční zkoušku sirén. 
Podruhé se však jednalo o poplach a na mobilních 

telefonech členů jednotky se zobrazila následující SMS: „Kladno, Velka Dobra, na kruhovem objezdu 
kaluz cca 3m dlouha, 50cm siroka, jde z ni dym. UNIK NEBEZPECNYCH LATEK NA POZEMNI 
KOMUNIKACI“. Jednotka vyjela ve 14:07 v počtu 1+3 s technikou CAS 32 T-138. Do doby příjezdu na místo 
zásahu zde prováděly jednotky HZS Kladno a Dekon-
ta neutralizaci uniklé kyseliny sírové. Naše jednotka 
na místě porovedla spláchnutí zbytků neutralizova-
né látky a umytí komunikací včetně chodníků. Na 
základnu se jednotka vrátila v 17:39. Během zásahu 
nedošlo ke zranění zasahujících hasičů ani k poško-
zení výstroje a výzbroje. 

O víkendu 11–12.11.2011 absolvovali naši členo-
vé H. Laitner a V. Chalupa školení a následné zkoušky 
na rozhodčí v požárním sportu. Školení organizovalo 
OSH Kladno v Roztokách u Křivoklátu, zkoušky pro 
sport dospělých i pro sport mládeže provedli zástupci 
HZS Kladno a OSH Rakovník. Celkově se školení 
účastnilo více než 20 kolegů z okresu Kladno.

V souvislosti s probíhající rekonstrukcí stožárů 
vedení vysokého napětí v okolí naší obce i obce Velká 
Dobrá, kde máme uzavřenou „Smlouvu o vzájemné 
pomoci na úseku požární ochrany“, provedla naše jednotka s technikou CAS32 T-138, několikrát kropení 
místních komunikací, aby se zamezilo nadměrné prašnosti.

K dalšímu „plnění“ smlouvy o vzájemné spolupráci mezi obcemi jsme s naší Tatrou zajížděli 12. listopadu 
do Kyšic, kde jsme byli požádáni o dodávku vody do kádí, při výlovu zdejšího rybníka. 

V neděli 27. 11. 2011 pomáhali někteří naši členové organizačně zajistit rozsvícení vánočního stromu na 
Braškově. Pomoc spočívala zejména v přípravě stánků s občerstvením, zajištění přívodu el. energie a samo-
zřejmě zajištění bezpečného provozu na blízkých komunikacích. 

V pátek 2. 12. 2011 v podvečerních hodinách, 
vyjížděla naše jednotka na Kožovu horu k vyproš-
tění osobního automobilu, který skončil po dopravní 
nehodě v hluboké strouze a díky zaklínění na starám 
pařezu se jej nedařilo vytáhnout zpět na vozovku. Ke 
slovu proto musela přijít  motorová pila síla našeho 
navijáku.    

Neděle 4. 12. 2011 byla pro nás pracovní. Díky 
vysokozdvižné plošině, kterou nám zapůjčili kolegové 
s SDH Králův Dvůr jsme prováděli prořezání přerostlé 
vrby v ulici Ke skalce, která svými mohutnými a 
nakloněnými větvemi ohrožovala jak kolem jdoucí 
občany, tak i protilehlý rodinný dům.

Závěrem našeho informativního článku, který 
Vám v braškovských novinách pravidelně přinášíme, 
zbývá už jen jediné. Vzhledem k blížícím se vánoč-
ním svátků přejeme všem občanům krásné a klidné 
prožití vánoc a šťastný vstup do nového roku 2012.

Hasiči Braškov

Michal Viewegh: „MAFIE V PRAZE“

Nová Vieweghova kniha inspirovaná trilogií Milénium švédského spisovatele Stiega Larssona. Michal 
Viewegh vyzkoušel nový žánr. Po fejetonech, povídkách, novelách, deníkových zápiscích a literárních 
parodiích napsal detektivní thriller.

Kniha Mafi e v Praze je sice fi kce, ale vystupují v ní postavy, jejichž předlohy jsou z reálného života 
každému známé. A jak říká sám autor na své webové stránce, při četbě denního tisku uvažuje o druhém 
dílu s pracovním názvem Republika gaunerů.

Ricarda JORDANOVÁ:  „RANHOJIČKA“

Porodní bába Rachel najde na ulici mladou rodičku. Pomůže jí přivést na svět dcerku, a když se po 
matčině smrti nikdo nechce dítěte ujmout, vezme malou Lucii s sebou k majetné rodině. Tam je Lucie 
vychovávána s Leou, která se narodila téže noci, a časem zasvěcena do nauk arabské medicíny. Když v 
Mohuči o několik let později vypukne mor, otevře si Lucie společně s lékařem Clemensem „morový dům“, 
v němž oba pečují o nemocné. Mladá žena si brzy získá respekt obyvatel města.

Knihovna Okénko pro děti 
 

BELETRIE
Bard, M.: Slasti a strasti života s doktorem
Barylli, G.: Balerina
Cabrol, Ch.: Operační sál
Carlyle, L.: Láska a hřích
Cartland, B.: Cleona
Coutlerová, C.: Kletba zelených očí
Eclghill, I.: Královna ze Sáby
Erskine, B.: Vzdálené hlasy
Fowler, Ch.: Vražda za oponou
Vrubová, Z.: Falešní hráči
Green, J.: Jiná žena
Grippando, J.: Dědic nesmí zemřít
Hardenová, H.: Smrt nenachází slova
Hercíková, I.: Plástev medu
Holt, B.: Psí hrdinové
Howell, H.: Rytíř z Vysočiny
Hunter, SA.: Černé světlo
Christie, A.: Velká čtyřka
Jakoubková, A.: Čiň manželu dobře – peklem se 
ti odmění
James, R.: Krásné zlo
Komendová, J.: Sněhobílá kráska
Lowellová, E.: Pouštní déšť
Lowellová, E.: Jantarová pláž
Lowellová, E.: Rubínový záliv
Mareš, J.: Smrt ve sloní trávě
Maxwellová, A.: Diamantový tygr
Monyová, S.: Srdceboly
Nopová, S.: Riskantní prázdniny
Nopová, S.: Po práci zabíjet
Novotný, A.: Smrt Konráda Brněnského
Pavlowsaká, H.: Tři v háji
Reinerová, L.: Lodní lístek
Seifert, D.: Stříbrozelený vodopád
Sheldon, S.: Mistrovská hra
Spencer, Ch.: Osobní nasazení
Viewegh, M.: Mafi e v Praze
Williams, A.: Císařovy kosti

NAUČNÁ LITERATURA
Adam, M.: Kuchařka s fantazií
Borovička, V.P.: Únosy, které pobouřily svět
Bárta, P.: Hokejový agent vzpomíná
Bauer, J.: Klasikové v nedbalkách
Bílek, J.: Hádanky naší minulosti
Eder, E.: Jiskřivé vánoční ozdoby\
Chmel , L.: Věra Galatíková
Cahloupka, V.: Chaloupkova moderní zdravá 
kuchyně
Kötter, E.: Ovoce a zelenina
Mára, J.: Nový Zéland, země protinožců
Poslušná, L.: Angličtina za 12 hodin
Procházková, R.: Rok v zahradě
Sacher, R.: Simona Monyová. Život a smrt.
Straten, M.: Průvodce zdravou výživou
Svobodová, B.: Dárky z pedigu
Šťáhlavský, D.: Rusko mezi řádky
Vlachová, L.: Dobrůtky k čaji a kávě
Historická města Čech a Moravy

KNIHY PRO DĚTI
Brenil, J.: Filipova dobrodružství
Bryant, B.: Dívky v sedlech
Březinová, I.: Báro nebreč
Březinová, I.: Rozpustilá ozvěna
Dary, T.: Řecké báje
Foglar, J.: Z Bobří hráze
Foglar, J.: Tábor Zelené příšery
Jínová, Š.:  Vůně první lásky
Meadows, D.: Šafránka, žlutá víla
Řeháčková, V.: Žárlivost
Řeháčková, V.: To se může stát každé holce
Steklač, V.: Pekelná třída řádí
Svobodová, V.: Krása není všechno
Šťovíček, D.: Pohádky z chaloupky sedmi trpaslíků
Další dobrodružství Medvídka Pú
100 nejkrásnějších měst světa

Výpůjční doba: STŘEDA 16,00–18,00 hodin

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?

�VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH�

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE

Milé děti,
Blíží se Vánoce, na které se jistě všichni velice 
těšíte. Znáte staré vánoční obyčeje a zvyky?
ŠUPINY – dávají se pod talíř, mají rodině zajistit 
fi nanční hojnost celý další rok.
TAHÁNÍ POLÍNEK – tahají dívky, aby zjistily 
tělesnou konstrukci svého nastávajícího; dívka 
zavře oči vytáhne z hromady jedno polínko, tvar 
polínka prozradí fyzickou podobu dosud nezná-
mého nastávajícího.
PEC – po večeři se svobodná děvčata dívají do 
pece, která jim odhalí budoucí osud.
BARBORKY – pokud si na svátek Barbory natrhá 
svobodná dívka větvičky třešně a dá je do vody, 
může se na Vánoce dočkat překvapení: když do 
té doby rozkvetou, do roka se provdá.
DVEŘE – nechávají se na Štědrý den otevřené, 
kdyby zavítal host.

MALÝ VÁNOČNÍ KVÍZ
1. Větvičky zlatého deště nebo třešně, které mají 
na Štědrý den ve váze rozkvést se řežou na:

a) Mikuláše
b) Barboru
c) Lucii

2. Čtyřnedělnímu období spojenému s očekáváním 
příchodu Vánoc se v křesťanské tradici říká:

a) Půst
b) Pokání
c) advent

3. Kdy se zasedá ke štědrovečerní večeři?
a) Hned po obědě, aby se mohlo déle jíst.
b) Až se rozdají dárky, aby byl klid.
c) Jakmile vyjde 1. hvězda.

4. Kdo uvidí zlaté prasátko?
a) Kdo se neušpiní a bude celý den udržovat pořádek.
b) Kdo půjde o Půlnoční na farmu.
c) Kdo zachová půst – den bez jídla nebo masa.

5. Autorem nejznámější české vánoční mše „Hej 
mistře“ je:

a) F. L. Věk
b) Jan Křtitel Vaňhal
c) Jakub Jan Ryba

6. Mezi staré štědrovečerní zvyky v mnoha rodi-
nách patřilo:

a) Stavění májky
b) Zdobení vajec
c) Překrajování jablek

7. Co znamená půlení jablka nebo rozlousknutí 
ořechu?

a) Toho, kdo měl hezký ořech, čekalo štěstí
  v novém roce, ale toho, kdo měl zkažený 
  ořech, čekaly zlé časy.

b) Každý člověk by se měl o Vánocích podělit
  o ovoce s nějakým zvířátkem.

c) Obdobně jako anglický puding, se ovoce 
  polije alkoholem, zapálí se a osvětlí 
  ztemnělou místnost.
8. Vánoční mše „Hej mistře“ zaznívá na Štědrý den 
na mši, která se slouží:

a) Časně ráno
b) V poledne
c) O půlnoci

9. Víš, jak to bylo s vánočním stromečkem?
a) Lidé ho dříve stavěli ke dveřím, aby uvítal

  každého příchozího.
b) Původně stromeček visel ve vesnických 

  chalupách nad stolem a to špičkou dolů.
c) Dříve se zdobil vařenými fazolemi.

10. Proč nesměla hospodyně vstávat od stolu?
a) Protože by slepice špatně snášely.
b) Protože by mohl někdo z rodiny zemřít.
c) Protože její děti obsluhovaly štědrovečerní 

  stůl za ni.

Za každou správnou odpověď máte 10 bodů. Pro vaši 
kontrolu: 1b, 2c, 3c, 4c, 5c, 6c, 7a, 8c, 9b, 10b.

Přeji vám kouzelné Vánoce!
Věra Přibylová, knihovnice



Mínění 1. díl tajenky
Seskupení 

snopů
Kal Šachový závěr Název hlásky Citový stav mysli Místo neřesti Vlajka

Ondes courtes 
(zkr.)

Část obličeje
Surovina na 

zátky
Rakouské víno

Polévkový 
knedlíček

Velké zuby

St. ústav 
meteorolog. 

(zkr.)
Rostlina

Váda
Rudná žíla 

(zast.)
Šimpanz

Symetrála

Nepatrná dávka
Jugoslávské 

víno

Okr. insp. knih.
(zkr.)

Spojka

Připevnit

Český malíř Karty

Mys Spojka

Přejímat po 
zemřelém

Egyptský džbán Bohužel

2. díl tajenky Platidlo Indie
Slezská univ.

(zkr.)
Označení čs. 

letadel

Cenný papír Park

Část přístavu

Domácí zvíře

Útok Potřeba pytláka Dravý pták

Nár. osv. aliance 
(zkr.)

Kukla

Palma

Předložka

Pres Oč

Citoslovce 
troubení

Solmizační 
slabika Čínské ženské 

jméno

Shilling (zkr.)

Palác sultána Textilní látka

Část chrámu
Hedvábí (umělé 

i pravé)

Udělení jména Až sem

Ostrovan (slov.)

Tělocvičný prvek Přisvědčovat Košík (nář.)

Řeka v Brazílii

Brouk
Pseudonym N.V. 

Gogola

Však (zastar.) Opuštěni Věci přinesené

Planetka Zmokřiti

Kousek
Citoslovce 

dupnutí
Starověký 

bajkař
Hudebnost

Akademická 
funkcionářka

Nerost
Spoj provedený 

šitím

Jednotka  
objemu (Brazílie)

Zájmeno 
ukazovací

Plošná míra 
na Slovensku

Jednotka délky 
(Turecko)

Město na Donu

Literální 
listy(zkr.)

Tvarůžek Posilovat

Zpěvný pták

Velmi Ženské jméno
Soc. Security 
Adm.  (zkr.)

Nehlučně Malá osa Spropitné

Tmel
Necelá část 

stromu
Platidlo v USA 

a VB

Ztráta vědomí Japonské básně
Stálá rada aka-
demiků (zkr.)

Čistý líh

Regres
Hromadný 

výstřel

Vozík
Jednoduchá 

zbraň

Ovocný strom

Lakomec Deska

Krása
Brněnský rozh.

orch. (zkr.)

Pečínkový vepř

Plošná míra Kamarádi
Jednotka 
objemu

Římsky 51
Svob. demokraté 

(zkr.)
Ruská řeka

Řídící tyče
Vápencové 

území
Kůra (zastar.) Jihoevropan

Hrdina
Angl. délková 

míra
Šílenství Druh tance

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

Okénko pro ženy
Máte rádi různé kreativní techniky?
Chcete si příjemně odpočinout?
Místní knihovna vám nabízí výtvarné kurzy, které pořádá od roku 2008.

V roce 2012 to budou následující kurzy:

LEDEN – 27.1.2012  – LEPTÁNÍ SKLA
Techniku leptání skla lze použít na jakýkoliv skleněný materiál, či zrcadlo. Seznámíte se s potřebnými 
pomůckami a pastami, které k leptu potřebujete

BŘEZEN – 10.3.2012 – KUSUDAMA – papírové květy, jarní koule na zavěšení.
Jde o techniku origami, kdy vznikají velice efektní papírové květy

DUBEN – 14.4.2012 – ODPOLEDNE S TEXTILNÍMI TECHNIKAMI, savování, tupování a tisk.

Kurzy probíhají vždy v sobotu odpoledne v zasedací síni obecního úřadu.
Je nutno rezervovat místo. 
Svůj zájem ohlašte v knihovně nebo SMSkou na tel. 736 706 302 (V. Přibylová).

VÁNOCE V KUCHYNI

Dříve štědrovečerní hostina začínala oplatkou s medem, která symbolizovala přání setkat se ve zdraví i příští rok. 
Poté následovala polévka. K tradičním polévkám v našich končinách patřila zejména jáhlová, kroupová, hrachová 
nebo bramborová. V chudších krajích se připravovala rovněž houbová polévka. K polévce se často připravovaly tzv. 
rozpeky, což byly jakési bochánky z chlebového kynutého těsta. Sušené houby měly výsadní postavení v souvislosti 
s dodnes uznávaným pokrmem, zvaným Kuba, ale také hubník, houbovník, hubenec či houbovec. Pověst říkala, že 
kuba na štědrovečerním stole slibuje štěstí po celý příští rok. Ryby měly své místo zejména v oblasti rybníků a vět-
ších vodních toků. K tradičním moučníkům spíše než poměrně novodobý štrúdl, který k nám přišel pravděpodobně z 
Vídně, patřily například vařené nudle s tvarohem či perníkem, vdolky s povidly nebo prosté lívance. A pochopitelně 
vánočka. Už jen název ze slova Vánoce, jednoznačně na tyto svátky odkazuje a je součástí dlouholeté tradice. Ovšem 
ne vždycky a všude se tomuto pečivu říkalo vánočka. Jedním z nejrozšířenějších názvů byly „calty“, ale říkalo se jim 
také „štědrovnice“. Starodávné calty se rozdělovaly na Staroměstské radnici v Praze právě na Štědrý den a tvrdí se, 
že Celetná ulice na Staréím Městě nese jméno po nich. Existovala pověra, že musí hospodyně upést tolik vánoček, 
kolik lidí usedne ke stolu. Co na stole nesmělo chybět, bylo ovoce a ořechy.

STAROČESKÁ VÁNOČKA
75 dkg polohrubé mouky, 12 dkg moučkového cukru, 15 dkg másla, 2 žloutky, špetka soli, kůra z 1 citronu, 10 dkg 
rozinek, 3 dkg droždí, mléko podle potřeby
VÁNOČNÍ ŠTOLA
60 dkg hladké mouky, 6 dkg droždí, 8 dkg krupicového cukru, 1 vanilkový cukr, špetka soli, 25 dkg másla, kůra 
z 1 citronu, 15 dkg spařených loupaných mandlí, 15 dkg kandovaného ovoce, 20 dkg rozinek namočených v rumu, 
0,2 l mléka. Upečenou štolu vyjmeme z trouby, potřeme rozpuštěným máslem, posypeme moučkovým cukrem a 
uložíme alespoň na týden do chladu, aby se dobře rozležela.
PLNĚNÁ JABLKA
8 velkých jablek, 4 vejce, 4 lžíce krystalového cukru, vanilkový cukr.
Jablka rozpůlíme, odstraníme jadřince tak, aby vznikly hlubší důlky. Takto v troubě částečně předpečeme. V troše 
vody rozvaříme cukr, necháme vychladnout a vmícháme žloutky. Nalijeme do důlků v jablkách a ozdobíme tuhým 
bílkovým sněhem. Posypeme vanilkovým cukrem a dáme do vyhřáté trouby dopéct dorůžova.

Z knihy Magdaleny Wágnerové: Vánoční kuchyně
HEZKÉ SVÁTKY A DOBROU CHUŤ

PF 2012

Pomůcka: ANL, APA, Illata, Kadem, Otila, Osmit, Tánky, TONEL


