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Všichni občané jsou srdečně zváni na 

2. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV

které se koná 

V PONDĚLÍ 9. BŘEZNA 2015 V 17.00 HOD. 

NA OBECNÍM ÚŘADĚ BRAŠKOV

s tímto programem:

 

1. ZAHÁJENÍ

2. KONTROLA USNESENÍ 1. ZASEDÁNÍ

3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 12. 2014 A AUDIT

4. 1. ZMĚNA ROZPOČTU NA ROK 2015

5. ZMĚNA POJISTNÉ SMLOUVY S ČP A. S.

6. SMLOUVA O PROVEDENÍ „IMPLEMENTACE SYSTÉMU OCHRANY 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ“

7. KONKURZ NA ŘEDITELE MŠ

8. SMLOUVA O DÍLO NA „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ“

9. DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ PRO EFEKTY Z ROZSAHU

10. RŮZNÉ:

 • Směny pozemků (J. Havlík; MUDr. P. Brejník)

 • Darovací smlouva

11. DISKUSE

12. USNESENÍ A ZÁVĚR

Pozvánka

POZVÁNKA
Kulturní komise OÚ Braškov srdečně zve všechny občany a přátele obce 

ke slavnostnímu otevření 

Galerie pod širým nebem – podium na Háji – Valdek

dne 1. 5. od 15.00 hodin

Program:    1/ SONG LADIES
                    2/ Česká dechovka

       
Občerstvení zajištěno – vstup zdarma!

BRAŠKOVSKÉ
NOVINY 

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

březen 2015  Ročník: 25 Číslo: 1

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 
ladovská zima nebyla, tak ať už je 

pěkné jaro. 
Začínáme nové volební období, chci 

Vám sdělit, jaké úkoly si před sebe zastu-
pitelstvo obce staví. Z hlediska investic 
je to především rekonstrukce stávajících 
místních komunikací, a to především 
ulice V Podlískách. Následnou prioritou 
je dokončení hřiště, kde bychom chtěli 
vybudovat umělou tréninkovou plochu, 
oplocení, upravit vzhled starých kabin 
tak, aby se hodily k muzeu sportu, re-
konstrukce tribuny a umělé osvětlení. 
Budeme žádat o fi nance na odbahnění 
Braškovského rybníka. Pravděpodobně 
se nám v letošním roce podaří sehnat 
stavební povolení na chodník z Valdeku 
na Velkou Dobrou. Zapomněl jsem na 
to nejdůležitější, a to je první změna 
územního plánu Braškova s tvrdým 
důrazem na ochranu krajiny katastru 
naší obce. Je to tak zajímavý projekt, že 
se stává předmětem hlasování krajského 
zastupitelstva jako pilotní a použitelný 
pro následné obce. Bohužel tyto plány 
jsou odvislé od úspěchu při žádostech 
o fi nance vyjmenovaných projektů.

Rekonstrukce podkroví mateřské školy 
byla započata, bude třeba velké shovíva-

vosti rodičů a pracovníků mateřské školy 
k dosažení tohoto cíle. Když jsme u školky, 
důležitá informace pro vás, ve školce pro-
běhla inspekce, samozřejmě bez výhrad, a 
to především díky naší paní ředitelce Evě 
Střelečkové. Cestou Braškovského zpravo-
daje vám zároveň dávám informaci o tom, 
že je vypsán konkurz na nového ředitele 
Mateřské školy Braškov, a to proto, že 27 
let řízení mateřské školy je úctyhodný 
výsledek a určitě si paní Eva Střelečková 
zaslouží změnu. Ještě zdůrazňuji, že tyto 
kroky probíhají na žádost paní ředitelky. 
Budu se těšit, že nový ředitel vysokou 
laťku při vedení školky udrží. 

Na závěr technická informace – máme 
v obci kronikáře, zastupitele Pavla Stád-
níka, který píše krásnou obecní kroniku. 
Zajímavé informace, které by se mu hodi-
ly, mu prosím předávejte. Novinkou je také 
nový správce braškovského webu, Hynek 
Holer, který se bez našich informací též 
neobejde.

Krásné velikonoční svátky.

 Ing. Vladimír Dráb
starosta@braskov.cz



Zprávy z obecního úřadu

Usnesení 
3. schůze rady 1. 12. 2014

Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu a hodnocení ustavujícího zasedání

• souhlasí
• s úpravou a doplněním programu 1. zasedání ZO – 15. 12. 2014
• s prohlášením za místní komunikace veřejnou vyhláškou: ulice U Hřiště, V Jezerech a poze-

mek u prodejny Jednoty na Braškově
• s programem 4. schůze rady dne 12. 1. 2014

• schvaluje
• přijetí dotace na realizaci akce „Snížení prašnosti v obci Braškov“ podle rozhodnutí MŽP o po-

skytnutí dotace ze dne 26. 11. 2014 a zavazuje se ke splnění v něm stanovených podmínek

4. schůze rady 19. 1. 2015
Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• rezignaci ředitelky MŠ Evy Střelečkové ke dni 30. 6. 2015 

• souhlasí
• změny ve smlouvě na pojištění majetku obce, které předá k odsouhlasení zastupitelstvu na 

zasedání 9. 3. 2015
• návrh smlouvy o výpůjčce části poz. č. 161/4, kterou předá k odsouhlasení zastupitelstvu na 

zasedání 9. 3. 2015
• s termínem konání 2. zasedání zastupitelstva 9. 3. 2015
• zvýšení cen známek na svoz odpadu

• schvaluje
• přijetí dotace na realizaci akce „Snížení prašnosti v obci Braškov“ podle rozhodnutí MŽP o po-

skytnutí dotace ze dne 26. 11. 2014 a zavazuje se ke splnění v něm stanovených podmínek

• pověřuje 
• Evu Střelečkovou – vedením konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele/ky MŠ Braškov
• Jarmilu Hehejíkovou – tajemníkem konkurzní komise
• ing. Dolejšovou – jednáním s ČS a.s. o čerpání úvěru na kofi nancování akcí
• ing. Kolrusze – přípravou tendru na nového dodavatele služeb na svoz komunálního odpadu

Usnesení 
5. schůze rady 2. 2. 2015

Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• s orientačním návrhem programu 2. zasedání zastupitelstva 9. 3. 2015
• s programem 6. schůze rady dne 23. 2. 2015

• schvaluje
• po podrobném projednání Programu výstavby jeho aktualizaci vč. pořadí akcí a event. mož-

ností získání dotací

• rozhodla 
• o vyhlášení konkurzu na místo ředitele/ky Mateřské školy Braškov, okres Kladno
• o způsobu oznámení konkurzu na úřední desce obce Braškov, města Kladna, okolních obcí
• o obsahových náležitostech přihlášky do konkurzu a termínu jejího podání do 6. 3. 2015 do 

13,00 hodin
• o termínu jmenování nového ředitele: 1. 7. 2015
• o složení komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Braškov, 

okres Kladno a jejím předsedovi:
1. předseda – zástupce zřizovatele: Ing. Vladimír Dráb
2. druhý zástupce zřizovatele: Eva Střelečková
3. ředitelka MŠ Unhošť: Jana Jiřikovská
4. pedagogický pracovník školy: Ilona Dlouhá
5. zástupce České školní inspekce: Bc. et Mgr. Daniela Hradecká
6. zástupce krajského úřadu: Ing. Jana Blažková
7. zástupce rodičů: MUDr. Ilona Konečná

• ukládá starostovi obce
• zabezpečit realizaci konkurzního řízení a oznámení konkurzu ve smyslu uvedených rozhod-

nutí a v souladu s právními předpisy

Rodiče, kteří mají zájem o obřad „Vítání občánků“ prosíme 
o vyplnění a předání níže uvedeného dotazníku na obecní 
úřad. Formulář je též ke stažení na webových stránkách 
obce www.braskov.cz

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – BRAŠKOV 
V případě zájmu o obřad „Vítání občánků“ zašlete vyplněný dotazník na adresu:

Obecní úřad Braškov
Dukelská 11
273 51  Braškov

Tel: 312 698 527

Event. zašlete e-mailem na adresu : ou@braskov.cz

Tabulku vyplňte čitelně hůlkovým písmem.

Jméno a příjmení dítěte

Datum narození

Jméno a příjmení matky

Jméno a příjmení otce

Trvalý pobyt dítěte

Adresa k zaslání pozvánky 
na akci „Vítání občánků“
(pokud se liší od bydliště)

Telefon/mobil

E-mail

Souhlasím se zasláním pozvánky na akci „Vítání občánků.“ Svým podpisem dávám souhlas s využitím osobních údajů, a to pouze před 
akcí „Vítání občánků“, z důvodu zaslání pozvánky na akci „Vítání občánků“. Souhlas je dáván OÚ Braškov - evidence obyvatel, Dukelská 
11, 273 51  Unhošť. Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a informován/a ve smyslu ust. § 11,odst.(1) a (2) zákona č. 101/2000 Sb. 
o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu 
mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Dále stvrzuji, že jsem byl/a informován/a o právu 
přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona.

Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné.

Datum:

       Podpis žadatele

Zastupitelstvo po projednání:

a) bere na vědomí:
1. rezignaci MUDr. Ilony Konečné na mandát členky zastupitelstva obce ke dni 18. 11. 2014 a vznik 

mandátu nového člena zastupitelstva ke dni 19. 11. 2014 Evy Střelečkové a složení slibu 
2. zřízení komisí radou obce ve složení:

Komise stavební: předsedkyně Ing. Arch. K. Dolejšová, členové ing. M. Doksanský a  B. Bečka
Komise kulturní, školská a pro sport:  předseda P. Stádník, členové E. Střelečková a J. Peták
Komise ŽP a veřejného pořádku: předseda Ing. J. Kolrusz, členové T. Votava a Š. Pilátová

3. Zprávu o hospodaření obce ke dni 30. 11. 2014

b) schvaluje: 
1. 5. změnu rozpočtu obce na rok 2014 
2. Odpis nepotřebného či nepoužitelného materiálu dle seznamu ve výši 168.364,10 Kč
3. Rozpočet obce na rok 2015 jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 22.461.000 Kč
4. Rozpočtový výhled obce na roky 2016–2018

c) souhlasí: 
1.  s aktualizovaným Programem výstavby obce pro volební období 2014–2018
2. s výsledkem výběrového řízení na akci „Nové výsadby izolační zeleně v Braškově a obnova 

cesty z Braškova do Kyšic“ a uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem fi rmou  KHL – EKO, 
a.s. za cenu 1.938.474,41 Kč bez DPH

3. s výsledkem výběrového řízení na akci „Úprava veř. prostranství v obci Braškov - projekt 
nových výsadeb veřejné zeleně II.” a uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem Bc. Pavlínou 
Novotnou za cenu  385.667,50 Kč bez DPH

4. s výsledkem poptávkového řízení na akci “Údržba zeleně v obci Braškov a jejích částech Valdek 
a Toskánka na rok 2015” a uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem Bc. Janem Novotným 
za cenu 311.687,50 Kč

5. s podáním žádosti o dotaci z Ministerstva nár. obrany na úpravu pomníku na návsi dle 
předloženého návrhu.

6. s novým vypsáním výběrového řízení na zhotovitele akce “Stavební úpravy a rozšíření kapacity 
MŠ Braškov”

Usnesení
1. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 

15. prosince 2014 na OÚ Braškov

NÁLEZ
Dne 4. 2. 2015 byla na obecní úřad předána 
poctivým nálezcem nemalá fi nanční částka, 

nalezená v katastru naší obce.
BLIŽŠÍ INFORMACE OBDRŽÍ MAJITEL PENĚZ NA OBECNÍM ÚŘADĚ.



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 Dokumentace zpracována a požádáno o 
stavební povolení.

3787 3218 569
Dokumentace zpracována. 
Chybí stavební povolení na II. 
část.

Ing. Dolejšová
Bude požádáno o dotaci z IROP, připravuje se výběr. řízení 
na zhotovitele.

REKONSTRUKCE ULICE K HÁJI (Valdek) Dokumentace zpracována, stavební 
povolení vydáno.

705 600 105 Dokumentace zpracována. 
Vydáno stavební povolení.

Ing. Dolejšová, 
p. Haas

Bude požádáno o dotaci z IROP, připravuje se výběr. řízení 
na zhotovitele.

REKONSTRUKCE ULICE V PODLÍSKÁCH Vydáno stavební povolení. 3047 2590 457 Dokumentace zpracována. 
Vydáno stavební povolení.

Ing. Dolejšová, 
p. Haas

Bude požádáno o dotaci z IROP a paralelně z FROM, 
připravuje se výběr. řízení na zhotovitele.

REKONSTRUKCE ULICE V DUBINÁCH Bude požádáno o stavební povolení. 1049 892 157 Dokumentace zpracována. 
Vydáno stavební povolení.

Ing.Dolejšová, 
p. Haas

Bude požádáno o dotaci z IROP, připravuje se výběr. řízení 
na zhotovitele.

REKONSTRUKCE ULICE V ZÁTIŠÍ Je zpracováno geodetické zaměření. 1110 945 165 Dokumentace je zpracována, 
zajistit stavební povolení.

F. Haas,
Ing. Doksanský Budeme žádat o dotaci z IROP.

REKONSTRUKCE ULICE K HÁJI (BRAŠKOV – 
U SBĚRNÉHO MÍSTA) Je zpracováno geodetické zaměření. 357 303 54

Je zpracována dokumentace a 
zajistit stavební povolení.

Ing. Dolejšová, 
p. Haas Budeme vyčkávat na vyhlášení vhodného dotačního titulu.

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ KAPACITY 
MŠ BRAŠKOV

Bude požádáno o změnu stavby před 
dokončením.

8000 6215 1785

Je zpracována projektová 
dokumentace, která se upravuje 
a rozšiřuje jako podklad pro 
stavební povolení.

Ing. Dolejšová, 
B. Bečka

Jde o likvidaci havárie a rekonstrukci celé střechy. Je 
odsouhlasena dotace z ROP. Vybrán zhotovitel STAVBA 
BARTOŠ s.r.o., realizace v r. 2015.

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ PRO DĚTI S UMĚLÝM 
POVRCHEM

do 15000 Nutno zpracovat projektovou 
dokumentaci. Ing. Doksanský Jde o nové oplocení, osvětlení, úprava tribuny, zřizení 

plochy s umělým povrchem a techn. zázemí.

ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA Doc. Černoch požádán o prodej části 
rybníka. 500 0 500 Ing. Dolejšová

CYKLOSTEZKA VALDEK � VELKÁ DOBRÁ, 
PROPOJUJÍCÍ PÁTEŘNÍ CYKLOSTEZKU

Je zpracována studie. 2150 1500 650
Je zpracována ověřovací studie 
proveditelnosti akce (Ing. Filip), 
pracuje se na dokumentaci.

Ing. J. Kolrusz, 
Ing. K. Dolejšová

Po zpracování dokumentace a staveb. povolení bude 
investorem Středočeský kraj z IROP.

ÚPRAVA BRAŠKOVSKÉHO POTOKA VČETNĚ 
REVITALIZACE STUDÁNKY

Realizace potoka závisí na dohodě 
o získání pozemku. Zpracováno zaměření. 
Dokumentaci zajišťuje p. Dobeš.

celkem cca 15000, ale budou 
upřesněny

Ing. Dolejšová Nutno dořešit majetkoprávní vztahy a zpracovat projekt 
event. požádat o dotaci z FROM.

CHODNÍK TOSKÁNKA VČETNĚ ÚPRAVY 
VJEZDŮ

Vydáno stavební povolení. 3964 1600 2364 Zpracována projektová 
dokumentace + rozpočet Ing. Dolejšová

Jde o chodník podél silnice v zastavěné části Toskánky.
Získána dotace od SFDI, dokončeny chodníky. V roce 2015 
pak úpravy vjezdů za cca 1.000.000 Kč.

NOVÁ VÝSADBA IZOLAČNÍ ZELENĚ V OBCI 
BRAŠKOV A OBNOVA POLNÍ CESTY

Zpracována projektová dokumentace na 
cestu podél potoka až na hranici katastru 
a cestu na hřbitov Malé Přítočno vč. zeleně

3392 3052 340 Zpracována projektová 
dokumentace.

Ing. Dolejšová,
Doc. Ing. Jebavý, Ph.D.

Přidělena dotace SFŽP. Vybrán zhotovitel KHL-EKO a.s.

ÚPRAVA VEŘ. PROSTRANSTVÍ V OBCI 
BRAŠKOV – VÝSADBA NOVÉ ZELENĚ

Zpracována projektová dokumentace. Jde 
o výsadbu zeleně na vybraných lokalitách 
– veřejná prostranství Toskánka, Valdek.

785 700 85 Zpracována projektová 
dokumentace.

Ing. Dolejšová,
Doc. Ing. Jebavý, Ph.D.

Přidělena dotace SFŽP.Vybrán zhotovitel Bc. Pavlína 
Novotná.

POSTUPNÁ OBNOVA VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ

Připravuje se výběrové řízení na 
projektanta a zhotovitele a dodavatele 
osvětlovacích těles.

Zatím nejsou známy.
Nutno připravit paspotizaci pro 
projekt.

Ing. Doksanský Nutno opakovaně požádat o dotaci v r. 2015.

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). 

Nejsou známy. Zpracován návrh studie. Ing. Dolejšová Předpokládáme získání dotace na zateplení a fi n. 
spoluúčást obcí. Inž.činnost zajišťuje Obec Braškov.

HASIČSKÁ TECHNIKA 7000 6000 1000 Hasičská stříkačka T. Votava Připravuje se výběrové řízení na dodavatele.

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.

PILOTNÍ PROJEKT – 1. ZMĚNA ÚZEMNÍHO 
PLÁNU

Záměr schválen na 20. zasedání zastupi-
telstava 28. 7. 2014. 750 600 150 Zpracován záměr. Ing. Dráb

Ing. Kolrusz Dotace přidělena, vybrán zhotovitel ECODIS s.r.o.

CHODNÍK VALDEK – BEZDĚKOV Záměrem je zřídit chodník podél komuni-
kace pro bezpečnou chůzi. Nejsou známy. Bude zpracována studie. ? Připravuje se výběrové řízení na projektanta.

ELEKTROMOBILITA Záměrem je zřízení nabíjecí stanice pro 
elektromobily. Zatím nejsou známy. Ing. Dráb Bude realizováno jen v případě získání dotace.

PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV � AKTUALIZACE ÚNOR 2015

KOMENTÁŘ K PROGRAMU VÝSTAVBY

Program výstavby je projednáván prakticky na každé schůzi rady obce. Jsou z něj vyřazovány již dokončené akce a doplňovány některé další.
Jak je zřejmé, dali bychom přednost rekonstrukcím místních komunikací. Realizace však odvisí od ožnosti získání dotací. Ty se zatím podařilo získat na akci „Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Braš-
kov“ (6.215 tis. Kč z dotace ROP), chodníky a vjezdy na Toskánce (1.600 tis. Kč z dotace SFDI). Dotace je také přidělena na „Novou výsadbu izolační zeleně v obci Braškov a obnovu polní cesty z Braškova do 
Kyšic“ (3.052 tis. Kč z dotace SFŽP a  „Úprava veřejných prostranství v obci Braškov - projekt nových výsadeb veřejné zeleně“ (700 tis. Kč ze SFŽP).
Dotace ve výši 600 tis. Kč byla také získána na akci „Pilotní projekt – 1. změna územního plánu obce Braškov“, jejímž zhotovitelem byl vybrán ECODIS s.r.o.
Program výstavby je také nezbytným podkladem pro připravovanou 1. změnu rozpočtu obce na rok 2015. 
Předkládaný Program byl podrobně projednán a schválen na 6. schůzi rady obce dne 23. 2. 2015.

 František Haas



výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změnách

%

P Ř Í J M Y
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR) 8 726 896,04 8 600 000,00 101%
daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin. 1 922 127,52
daň z příjmů FO ze sam.v.č. 174 952,44
daň z příj. fyz.os. z kap. výn. 222 537,28
daň z příj.práv.os. 2 129 254,69
daň z přid.hodnoty 4 265 074,11
pop.ze psů,ost.daně 12 950,00
daň z nemovitosti 626 701,48 538 000,00 116%

NEDAŇOVÉ
pronájmy 6 202,00 10 000,00 62%
odpady 613 935,00 650 000,00 94%
zn.na popelnice 487 155,00
pytle na tř.od. 25 390,00
popl.velk.a neb.odpad 101 390,00
správní poplatky 11 040,00 20 000,00 55%
Ekokom 58 982,00 50 000,00 118%
výtěž.VHA 47 479,11 75 000,00 63%
prodej pozemku 37 100,00 33 000,00 112%
Ostatní nedaň.příjmy 25 423,88 68 000,00 37%
tiskopisy,ost.popl 20,00
vstupenky hřiště 19 325,00
úroky z BÚ 6 078,88
DOTACE - OÚ - státní správa 182 000,00 182 000,00 100%
DOTACE-volby do zastup.a Senát 19 545,00 20 200,00 97%
DOTACE-volby do EP 17 800,00 17 800,00 100%
DOTACE-izolační zeleň Toskánka 736 295,40 738 000,00 100%
DOTACE-přístavba OÚ-doplatek 963 987,00 964 000,00 100%
DOTACE SFŽP-chodník Toskánka 1 682 000,00 1 682 000,00 100%
DOTACE-Výtvarná dílna pro děti a dospělé 750 000,00 0%
DOTACE-Galerie 756 131,00 0,00 0%
DOTACE-čistící vůz 2 739 488,19 0%
DOTACE-hasiči 239 196,00 195 000,00 123%
DOTACE-Vítejte v Braškově 10 204 971,00 7 122 000,00 143%

OSTATNÍ PŘÍJMY:
Smlouva hasiči (Kyšice) 12 000,00 12 000,00 100%
Smlouva hasiči (V.Dobrá) 24 000,00 24 000,00 100%
Příspěvek na VO  kruhobvého objezdu 50 370,00 50 000,00 100%
Věcné břemeno 11 500,00 10 000,00 115%
pojistné náhrady-prodejna,vratka vodné 54 166,00 0%
Hudební festival-sponz.dar 49 000,00 49 000,00 100%

PŘÍJMY CELKEM 27 896 209,10 21 860 000,00 128%
Čerpání úvěru 8 751 303,65

36 647 512,75

V Ý D A J E :
NEINVESTIČNÍ
opravy silnice,chodníky,údržba,rybníky(dopl.chod.B-K) 161 323,30 150 000,00 108%
MŠ - příspěvek na provoz 200 000,00 200 000,00 100%
knihovna - knihy a odměna 42 630,00 40 000,00 107%
kronika - materiál a odměna 24 000,00 35 000,00 69%
Sbor pro občanské záležitosti 35 408,00 40 000,00 89%
podpora mlád.oddílu kopané 180 000,00 210 000,00 87%
dětské hřiště 44 941,79 50 000,00 90%
hřiště Valdek 121 000,00 120 000,00 101%
veřejné osvětlení - el.energie 357 111,00 300 000,00 119%
veřejné osvětlení - údržba,oprava rozhlasu 131 912,00 250 000,00 53%
veřejná zeleň 532 217,00 600 000,00 89%
odpady celkem (VaN,CZ ekologie) 745 559,60 750 000,00 99%
MPS zál.na známky 419 981,00
likv.velko.odpad,pytle 304 597,00
nebezp.odpad 20 981,60
sportovní ativ.mladých hasičů 177 543,00 200 000,00 89%
Sdružení dobrovol.hasičů 454 947,71 450 000,00 101%
příspěvek na provoz hřbitova M.Přítočno 153 388,75 200 000,00 77%

Výsledek hospodaření obce k 31. 12. 2014

Zprávy z obecního úřadu

Zprávy z komisí
OBECNÍ SYSTÉM HOSPODAŘENÍ S ODPADY

Způsob nakládání s odpady v obci se řídí Obecně závaznými vyhláškami (OZV):
OZV č. 3 o nakládání s komunálním odpadem na území obce Braškov.
OZV č. 4 o stanovení místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V současné době jsou obě vyhlášky 
aktualizovány. V platnost vstoupí po schválení obecním zastupitelstvem na jarním zasedání.

Hlavní důraz je kladen na umožnění třídění všech složek komunálního odpadu, protože jen 
tříděný odpad je cennou surovinou, kterou je možno dále využívat, recyklovat a zpracovávat. Pro 
sklo barevné a čiré jsou umístěny na třech místech obce zelené kontejnery. Plasty nebo papír 
jsou sváženy 1× měsíčně přímo od domů v pytlích s nalepenou známkou. Obojí je třeba zakoupit na 
obecním úřadě. Pro odpad objemný (např. matrace, koberce, umývadla atp.), kompostovatelný 
bioodpad (tráva, listí, rostinný odpad z kuchyně, slabší větve, popel ze spalování dřeva) jsou 2× 
za rok přistaveny kontejnery na sběrném místě v obci naproti Stavimatu. Pro kompostovatelný 
odpad lze kromě toho objednat na obecním úřadě hnědou bionádobu na kolečkách velikosti 
120 nebo 240 l. Svoz je prováděn od domu každých 14 dní. Kromě toho lze využívat nejlevnější 
způsob – zahradní kompostování. Nebezpečný odpad (oleje, zbytky barev, úsporné žárovky, 
zářivky apod.) je svážen 1–2× za rok po předchozím oznámení. Elektroodpad (kromě žárovek, 
zářivek a bojlerů) je možno odevzdat každou středu mezi 18. a 19. hodinou v hasičské zbrojnici. 
Podrobnosti jsou uvedeny na webu obce Braškov. Kovový odpad je možno odevzdávat rovněž 
místním hasičům během organizovaného sběru nebo po předchozí domluvě.

Pro odpad zbytkový, resp. směsný, který nelze vytřídit (smetí, plevel, zbytky jídla apod.) a 
dále pro popel ze spalování uhlí či koksu, slouží svozové nádoby (popelnice) 120 l, svážené v 
různých intervalech podle druhu barevné známky. Známky je třeba zakoupit na obecním úřadě. 
Známka červená je pro týdenní svoz, zelená pro týdenní v zimě a 14denní v létě, žlutá pro 14 
denní a nakonec bílá pro svoz jednorázový. Tento systém má účinný motivační charakter, který 
umožní výrazně snížit výdaje domácnosti i obce. Je ověřeno, že při důsledném třídění odpadu, 
které je ostatně naší zákonnou povinností, není nutno pořizovat drahé známky barevné, jelikož 
lze vystačit jen s několika bílými známkami za rok, jejichž cena se nebude zvyšovat. Naproti 
tomu cena ostatních známek každoročně poroste zejména s rostoucími náklady na skládkování.  
Poplatky za likvidaci odpadu pro rok 2015, jsou následující:

Příloha č. 1
k vyhlášce č. 4/2005 o stanovení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Rada obce Braškov odsouhlasila na své 4. schůzi dne 19. 1. 2015 následující poplatky za likvidaci odpadů 
vznikajících na území obce Braškov pro r. 2015. Poplatky jsou vztaženy ke čl. č. 2, 3 a 4 vyhlášky č. 4/2005.

Pro rok 2015 byla odsouhlasena následující výše poplatků:
1/ Sběr zbytkového komunál. odpadu v nádobách (popelnicích). Poplatek je vztažen k nemovitosti (č.p.)
a) Svoz 52× za rok červená známka 1 840 Kč
b) Svoz 38× za rok zelená známka 1 660 Kč
c) Svoz 26× za rok žlutá známka 1 100 Kč
d) Svoz jednorázový bílá známka      65 Kč

2/ Svoz plastů a papíru pytel a známka       10 Kč

3/ Svoz objemného a bioodpadu

4/ Svoz nebezpečného odpadu

5/ Sběr kovového odpadu
Poplatky za položky 3 až 5 jsou vztaženy na fyzickou osobu s trvalým pobytem a činí 100 Kč
Poplatek vztažený na nemovitost bez trvalého pobytu 310 Kč

Poznámka: 
na obecním úřadě je možno objednat nádoby na bioodpad – 14 denní svoz (14× za sezónu: duben – říjen)
objem nádoby  140 l  720 Kč
                         240 l  920 Kč              
                                                             
      Skládkování na území celé ČR v roce 2023 defi nitivně skončí a zbytkový odpad bude 
likvidován ve spalovnách stejně jako ve státech západní Evropy. Toto by mělo být další moti-
vací pro zlepšení úrovně třídění, která musí vést k zásadnímu snížení množství zbytkového odpadu.

Ing. Jiří Kolrusz, komise pro životní prostředí

výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změnách

%

správa OÚ (včetně odměny zastupitelů) 3 186 271,16 3 551 200,00 90%
odměny zastupitelstva 667 323,00
platy zaměstnanců 870 103,00
dohody 308 503,00
platy za 12/2012 navýšení oproti r.2011 -37 364,00
pov.poj.na soc.zab. 200 019,00
pov.poj.na zdr.poj. 126 416,00
zák.poj.odpovědnosti 3 656,00
právní služby 29 100,00
poj.obecního majetku 34 495,00
popl.za měř.rychlosti v obci 54 000,00
všeobecný mat. 47 099,59
nákup DHM  114 206,00
odborné publ. 5 635,00
voda 9 753,00
plyn 30 902,60
elektrická energie 53 570,00
služby pošt 4 143,00
služby telekom. 52 613,07
služby peněžn.ústavů 16 820,38
zálohy pokladny 0,00
školení 10 617,00
nákup služeb 369 151,52
pohoštění 1 145,00
náhrady v době nemoci 5 057,00
daně a popl.,kolky, 24 650,00
řešení přestupků-Mě.Unhošť 500,00
opravy (mont.ván.výzdoby,reklama OÚ,prodejna) 184 157,00
Sponzorský dar ( Hospic knížete Václava) 20 000,00 23 000,00 87%
Revital-lesoparku Háj-galerie 2 128 337,25 2 330 000,00 91%
oprava kanalizace 120 744,00 0%
"Valdecký háj"-příspěvek 94 962,00 96 000,00 99%
volby do zastupitelstva a Senátu 19 545,00
volby do EP 17 800,00 17 800,00 100%

celkem 8 949 641,56 9 613 000,00 93%

INVESTIČNÍ:
projekty a inž.činnost 533 483,54 1 100 000,00 48%
kofi n.investic"Programu výstavby"  0,00 0%
nákup pozemku 371 210,00 372 000,00 100%
doplatek na chodník Braškov-Kyšice 0 150 000,00 0%
ul.Budovatelů-vícepráce dopl. 406 911,00 268 500,00 152%
Vítejte v Braškově 17 267 963,11 20 667 000,00 84,00%
chodník Toskánka 3 033 146,02 2 964 000,00 102%
příspěvek na vyhlídku-V.Dobrá 20 000,00 0
VO ul.Akátová,Polní 247 386,00 0
Výtvarná dílna pro děti a dospělé 1 696 406,69 1 100 000,00 154%
nákup prodejny Braškov 1 200 000,00 1 200 000,00 100%
snížení prašnosti v obci 3 460 662,00 3 100 000,00 117%
rekonstrukce MŠ 240 000,00 0%
kamerový systém-prodejna,trezor 405 288,00 0%

celkem 28 642 456,36 31 161 500,00 92%

VÝDAJE CELKEM 37 592 097,92 40 774 500,00 92%

VÝDAJE CELKEM -37 592 097,92
PŘÍJMY CELKEM 36 647 512,75
ROZDÍL -944 585,17
Výsledek hospodaření k 31.12.2013 4 563 698,46
Zůstatek BÚ celkem 3 619 113,29
z toho:
BÚ Spořitelna 3 316 158,16
BÚ -94 ČNB 15 241,32
BÚ-2006 ČNB 87,92
60011 Spoř. 287 625,89



Zprávy z komisí
AKTUÁLNĚ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Koncem minulého roku proběhl v Kladně seminář k problematice odpadového hospodářství 
v obcích středočeského kraje. Legislativa je stále složitější a nevystihuje skutečný stav. Počet 
zákonů, jejich novel a prováděcích vyhlášek dosáhl cifry 22 a stále není připraven zákon, který by 
výrazněji motivoval ke třídění odpadu. Výsledkem je nízká úroveň třídění, velké ztráty v rozpočtech 
obcí a měst a stoupající znečištění ovzduší během topné sezóny. Stále se totiž mezi námi najdou 
nezodpovědní a pohodlní jedinci, kteří neváhají spalovat jakékoliv odpady a ohrožovat 
zdraví spoluobčanů a zvláště dětí, které jsou nejcitlivější. Činí tak i přesto, že zákon spalování 
odpadu zakazuje. Dále je třeba zdůraznit, že podle zákona je sice původcem a poté i vlastníkem 
komunálního odpadu obec, avšak pouze v případě, když občan uložil odpad na místo předepsané 
obecně závaznou vyhláškou a zákonem o odpadech. Za založení černé skládky může obec původci 
uložit pokutu 50 000 Kč. Z evidence prodeje pytlů a známek pro sběr plastů na obecním úřadu je 
zřejmé, že v řadě nemovitostí je ignorována zákonná povinnost třídění.

Pokud vlastník nemovitosti vážně naruší vzhled obce nedodržováním čistoty a pořádku na 
vlastním pozemku, může mu být vyměřena pokuta ve výši 10 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že obce a města doplácejí na hospodaření s odpady stále více, byla uzákoněna 
možnost zvýšení místního poplatku na hlavu a rok z původních 500 Kč na 1 000 Kč. Jedná se o kapi-
tační platbu vhodnou pro města a velké obce. V naší obci provozujeme systém známkový, který 
má výrazně motivační charakter. To znamená, že kdo lépe třídí, tak méně platí. Zásadní 
zlepšení úrovně třídění je nutné i z dalšího důvodu. Za 8 roků totiž skončí defi nitivně skládky a 
nevytříděný (směsný) odpad bude likvidován ve speciálně upravených spalovnách ZEVO (zařízení 
pro energetické využití odpadu), což je zavedená praxe v západní Evropě. Problém je však v tom, že 
pro nízkou úroveň třídění máme tohoto odpadu příliš mnoho. Ve středočeském kraji představuje 
zbytkový – nevytříděný odpad 68 % z veškerého komunálního odpadu.

Přechodné období zakonzervování skládek a přípravných a logistických prací na technolo-
gii ZEVO sebou nese zvyšování nákladů na skládkování. To má za následek zdražování služeb 
svozových fi rem, na které obec musí reagovat zdražováním cen známek pro netříděný odpad.

Ing. Jiří Kolrusz, 
komise pro životní prostředí

TŘÍDĚNÍM ODPADU UŠETŘÍME

Ze všech složek komunálního odpadu – tříděného, bioodpadu, velkoobjemového a směsného – 
tvoří největší podíl – 68 % – právě odpad směsný (zbytkový netříděný). Vzhledem k tomu, 
že dotřiďovacích linek je jen mizivé množství, ukládá se stále tedy drtivá většina komunálního 
odpadu včetně nebezpečného na skládky v přírodě.  Proto je nutno zásadně zlepšit úroveň třídění 
a také lépe hospodařit s bioodpadem, který rovněž do popelnic nepatří.  Jsme přesvědčeni, že pro 
posílení snahy občanů ke třídění jsou rozhodující zejména tato dvě hlediska:

 
• Motivace ke třídění  
• Vzdálenost k odkládacímu místu  

Pro motivaci ke třídění někomu stačí jen vrozený smysl pro pořádek a dobrý pocit z šetření pří-
rody. Na druhé straně je asi pro většinu rozhodující fi nanční hledisko. Proto jsme vloni v červnovém 
vydání Braškovských novin zveřejnili názorný návod k úsporám nejen rodinných, ale i obecních 
výdajů. Z uvedené tabulky je zřejmé, že úspory jsou přímo závislé na úrovni třídění. Po aktualizaci 
místních poplatků za odpady pro rok 2015 například roční náklady na odpady pro dům obydlený 
4 osobami mohou být:

• 3 280 Kč při nevyhovující úrovni třídění (červená známka)
• 2 900 Kč při průměrné úrovni (zelená známka)
• 2 540 Kč při dobré úrovni (žlutá známka)
• 1 630 Kč při výborné úrovni (bílá známka)   

Pro srovnání nutno ještě dodat, že v případě přechodu ze stávajícího obecního systému na 
jednotný zákonný poplatek (na osobu a rok) 1000 Kč, by tyto roční náklady na dům se čtyřmi 
obyvateli činily 4 000 Kč.

Dále je z tabulky zřejmé, že při výborné úrovni třídění bohatě stačí svoz popelnic pro směsný 
odpad nejvýše 6× za rok, to znamená 390 Kč za 6 bílých známek pro jednorázový svoz. V zimní 
sezóně nelze totiž svážet bioodpad. Naproti tomu červená známka pro týdenní svoz při nevyhovující 
úrovni stojí 1 840 Kč. Proto je při kvalitnějším třídění snadné pronajmout třeba velkou hnědou 
bionádobu za 920 Kč na rok a ještě ušetříme. Ta pojme při čtrnáctidenním svozu nejen bioodpad 
z kuchyně, ale i z běžně velké zahrady včetně posečené trávy. Barevné známky pro směsný (ne-
tříděný) odpad budou v příštích letech dále zdražovat, protože v roce 2023 skončí skládkování 
odpadů v přírodě.

Vzdálenost k odkládacímu místu hraje významnou roli, jak potvrzují naše i zahraniční zku-
šenosti. Lidé jsou totiž od přírody pohodlní a odmítají s odpady chodit příliš daleko. Nejen v západní 
Evropě se proto nejlépe osvědčil systém svozu tříděného komunálního odpadu v plastových pytlích 
přímo od domu. V některých zemích jsou již průsvitné pytle na tříděné druhy poskytovány zdarma 
s výjimkou pytle červené barvy na zbytkový směsný odpad. Červený pytel je však tak drahý, že lidé 
raději důsledně třídí. Hustší síť barevných kontejnerů je v některých městských sídelních útvarech 
stále potřebná, i když neprospívá příliš vzhledu. Sběrné dvory mají přísné nároky nejen na vhodné 
umístění, ale i na inženýrské sítě, vybavení a obsluhu. Navíc nevýhodou jsou největší vzdálenosti 
pro občany. Náš obecní systém je tedy kombinací svozu odpadů od domu (plasty, papír, bioodpad 
v hnědé a zbytkový odpad v šedé nádobě, sběrných kontejnerů na 3 místech obce pro barevné a 
čiré sklo a jednoho sběrného místa naproti Stavimatu pro velkoobjemový odpad a kompostovatelný 
bioodpad. Termíny otevření sběrného místa jsou předem oznamovány, což je naprosto v souladu 
s platnou legislativou. Kovy a elektroodpad každou středu po domluvě s hasiči a nebezpečný 
odpad organizován mobilním svozem.

Závěr
S přihlédnutím k dosavadním zkušenostem a také poznatkům z regionálních i krajských školení 

se domníváme, že náš obecní systém se vyvíjí správným směrem. Především jsme dokázali udržet 
systém, který má motivační charakter. To znamená, že neakceptujeme nesmyslný jednotný poplatek 
na občana, ale nabízíme možnost úspor za zlepšení úsilí občanů o kvalitu třídění. Současně je náš 
systém v souladu s evropským trendem k ukončení skládkování..

Ing. Jiří Kolrusz, 
komise pro životní prostředí

CO S ODPADY V BUDOUCNOSTI?

Pod tímto názvem pořádala fi rma EKOKOM odborný seminář v Kladně dne 15. 1. 2013. Řídila 
jej RNDr. Vrbová, PhD.  Za jednotlivé sekce referovali Ing. Stáňová Marie, Ing. Kovařík Radim a 
Mgr. Drahovzal.

Seminář byl zaměřen na téma „Problematika integrovaného systému nakládání s komu-
nálními a dalšími odpady na území Středočeského kraje pro období 2013–2022“.

Středočeský kraj patří mezi kraje s největší hustotou osídlení se svými 1 200 000 obyvateli a 
téměř 1 200 obcemi. Obce tohoto kraje mají v průměru nejvyšší náklady na odpadové hospodářství 
v republice. Náklady v Kč na jednoho obyvatele za rok jsou 1056 Kč oproti 912 Kč v celé ČR.  

Kraj se vyznačuje i vysokým podílem skládkování, který je nutno radikálně snižovat. Nebudou se 
již zakládat žádné nové skládky a poplatky za ukládání odpadů na skládky trvale porostou. Z hlediska 
dlouhodobě udržitelného rozvoje životního prostředí je nutno zdokonalit jednak třídění odpadu a 
jednak kompostování bioodpadů, jako nutné podmínky pro zvýšení podílu recyklace a tedy využití 
odpadů. Je třeba mít stále na paměti, že obec se podle zákona stává majitelem komunál-
ního odpadu jen tehdy, pokud jej občan správně třídí a poté ukládá na předepsaná místa. 
Teprve část odpadů, kterou nelze dále využít, lze uplatnit pro energetické využití a jen minimální 
část na skládkování. Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) jsou speciální spalovny s velmi 
přísným režimem a zárukami složení spalin z hlediska životního prostředí. V západní Evropě s nimi 
nejsou žádné problémy a EU jejich výstavbu dotacemi podporuje, protože jde o úspory na klasických 
energetických zdrojích. Zbytkový komunální odpad má totiž výhřevnost vyšší než podřadné hnědé 
uhlí. U nás jsou zatím takové spalovny pouze tři a to v Praze, Brně a Liberci. Ve stadiu jednání je 
nyní možnost využívání energetického centra v Mělníku, které ovládá ČEZ. 

Nové cíle a změny budou obsaženy v POH ČR (Plán odpadového hospodářství) a rovněž v novém 
zákoně o odpadech.  Návrh integrovaného systému nakládání s odpady (ISNO) ve Středočeském 
kraji byl již v hlavních principech schválen Řídícím výborem, který je tvořen zástupci Kraje a 
25 měst, kteří podepsali memorandum o vzájemné spolupráci při zpracování návrhu budoucího 
hospodaření s odpady v obcích a městech kraje.

Jde zejména o vytvoření svazků obcí a měst o velikosti cca 40–70 tis. obyvatel. V takových 
svazcích dojde pak nejen k úspoře administrativy, ale zejména ke zlepšení pozice vyjednávání 
a koordinace s třídírnami, úpravnami, spalovnami, kompostárnami, svozovými fi rmami, atp.

Studii ISNO a POH obdržíme až po projednání v celém Kraji. Podrobná prezentace z tohoto 
semináře včetně tabulek a grafů bude doručena rovněž až po dokončení serie školení krajského 
kola. Poté zveřejníme připravovanou koncepci  ISNO opět na těchto stránkách.

Ing. Jiří Kolrusz, 
komise pro životní prostředí

OCHRANA DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů.

Přednášející: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D., ved. Právního odboru ČIŽP. 
Problematika byla zaměřena zejména na následující oblasti:

• Přehled platné právní úpravy
• Principy právní úpravy ochrany dřevin
• Ochrana dřevin před poškozováním a ničením
• Povinnost vlastníka pečovat o dřeviny a právní cesty k vynucení péče
• Povolování kácení dřevin
• Posuzování závažnosti důvodů ke kácení
• Výjimky z povolovacího principu
• Pojmy „stromořadí“ a „obnova porostů“
• Kompetence – výkon státní správy v ochraně dřevin
• Základní právní nástroje ČIŽP při prevenci nedůvodného kácení
• Dřeviny z pohledu energetického zákona, vodního zákona a na pozemcích silničních a železničních
• Dřeviny z pohledu občanského práva, občanský zákoník

Zásadní změnou je novela vyhlášky č. 222/2014 Sb., která upravuje kontroverzní znění před-
chozí vyhlášky č.189/2013Sb. o libovolném kácení dřevin v zahradách. To znamená, že nyní lze 
bez povolení v zahradách kácet pouze dřeviny ovocné.

Celá problematika byla doplněna desítkami praktických případů z praxe obecních samospráv, 
jako orgánů ochrany přírody a krajiny. Mnoho případů mělo i soudní dohry.

Ze semináře konaného v Praze dne 22. ledna 2015 vybral účastník Ing. Jiří Kolrusz.

Úklid sněhu

Cyklostezka v zimě 



VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ

Od ledna 2015 máme schůzky oddílu v nové hale na Valdeckém fotbalovém hřišti. 
Máme zde výborné podmínky pro tréninky přes zimu a při špatném počasí. 

V novém roce jsme se již účastnili dalšího 
závodu Hasičské ligy, a to ve Pcherách dne 17. 1. 
2015. Závody připravilo SDH Brandýsek. Kromě 
tradičních hasičských dovednostní, připravili 
mnoho zábavných a vědomostních soutěží. 
Soptíkům se dařilo a brali stříbro. 4 Tazmánky 
vybojovaly 6. místo.

V únoru se chystáme na další závody, konají 
se tradičně ve Vraném v sobotu 28. 2. 2015.

Dále s dětmi a vedoucími připravujeme 
Maškarní ples pro děti, a to na sobotu 7. 3. 2015.

Letos se chceme účastnit soutěže „Požární 
ochrana očima dětí“. Děti dle vyhlášených věko-
vých kategorií namalují obrázky ze schůzek hasičat, nebo protipožární prevence. Nejhezčí obrázky 
za SDH Braškov pošleme do okresního kola.

Děti se jako každý rok těší na ČARODĚJNICE, které se konají 30. 4. 2015 na Čertovce a u kterých 
budeme tradičně pomáhat s přípravou. 

Hledáme nové děti, 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.

vedoucí Mladých hasičů M. Chalupová

Dne 8. 12. 2014 v 8.12  vyjela jednotka v počtu 1+4 s technikou LIAZ 101 CAS-K25 k dopravní nehodě 
3 osobních vozidel na silnici 1/18 u letiště Velká Dobrá. Vozidla se nacházela částečně mimo vozovku po 
smyku na zledovatělé vozovce. Jednotka provedla vyproštění vozidel a kontrolu zda neunikají provozní 
kapaliny. 28.12.2014 byl ve 20:57 vyhlášen jednotce Braškov požární poplach ve 2 stupni. Jednotka vyjela 
ve 21.03 s technikou CAS K25 LIAZ101(1+5) a ve 21.05 s CAS 32 T-138 (1+2). V příkazu k výjezdu stálo, že 
se jedná o budovu v Tyršově ulici na Kladně, kde došlo k výbuchu a následnému požáru. Po příjezdu na 
místo události, se po nahlášení veliteli zásahu začalo okamžitě s hasebními pracemi, a to nejprve s ochla-
zováním vynesených 10kg PB lahví. Dále pak byli tři členové v dýchací technice nasazeni uvnitř budovy 
k zamezení šíření požáru na vedlejší budovy. Ti také poprvé v praxi použili naši novou termokameru za-
koupenou z dotace Středočeského kraje. CAS 32 jezdila na dálkové dopravě vody z vodáren Kladno. Zbytek 
jednotky vykonával pomocné práce na místě události (posyp, přemisťování technických prostředků). Toto 
vše ztěžovalo mrazivé 
počasí. Krátce po loka-
lizaci požáru ve 23.15 
dostala jednotka rozkaz 
k návratu na základ-
nu. Zde proběhla nutná 
údržba techniky, zejmé-
na odvodnění čerpadel 
a potrubí. Tolik souhrn 
výjezdů za poslední mě-
síc roku 2014.

V roce 2015 se sil-
ný vítr postaral naší 
jednotce o dva výjezdy 
v ten samý den – 10. 1. 
2015. Šlo o padlé stromy. 
První výjezd byl do obce 
Velká Dobrá a druhý na 
silnici Valdek–Horní Bezděkov. Jednotka vyjela v obou případech s technikou CAS K25 LIAZ101(1+6). Za 
použití ruční motorové pily byly stromy rozřezány a odklizeny z cesty.

V lednu se konala 
Výroční valná hromada 
našeho SDH. Poprvé 
proběhla na sále restau-
race „U Chalupů“. Jelikož 
rok 2015 je pro Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a 
Slezska rokem voleb-
ním, byly součástí VVH 
i volby nového výboru. 
Podrobnější a aktuální 
zprávy o dění u hasičů 
najdete na webových 
stránkách obce.

V únoru jsme společ-
ně s fotbalisty proved-
li likvidaci ořezaných 
větví z topolů na hřišti. 
Stejně jako při stejné 
akci před dvěma lety, se velice vydařilo počasí.

Hasiči Braškov

Vážená paní ředitelko Střelečková,

ráda bych Vám touto cestou za našeho syna, a věřím, že i za rodiče ostatních předškoláků, poděko-
vala za vše, co jste pro naše děti po dobu jejich předškolní výchovy vykonala. Jsem opravdu vděčná, že 
se Vladimír mohl na základní školu připravovat právě ve Vámi řízené mateřské školce. Nyní, po absol-
vování zápisu na základní školu, mohu se vší zodpovědností říct, že Vladimír byl na vstup do školních 
lavic připraven opravdu skvěle. Sama jsem u zápisu mohla sledovat, co všechno Vladimír zná a umí. 
Právě proto jsem považovala za nezbytné vyjádřit Vám i celému Vašemu kolektivu díky a velké uznání 
za odvedenou práci. Tři roky v mateřské školce uplynuly jako voda a dovedu si představit, jaké úsilí 
musí člověk vynaložit, aby tahle „mrňata“ dokázal vést tím správným směrem. Není to jednoduché a 
vyžaduje to obrovskou dávku trpělivosti. Myslím, že díky té spoustě tvořivé práce, povídání a ostatním 
podnětným aktivitám jsou naše děti po všech stránkách skvěle připraveny na vstup do první třídy. Ještě 
jednou Vám za vše děkuji!

Naděžda Drábová

Hasiči informují

Poděkování

Knihovna

BELETRIE
Austen, J.: Anna Elliotová
Bauer, J.: Milostné aféry minulých století
Carisson, Ch. : Neviditelný muž ze Salemu
Cartland, B.: Druhá šance na lásku
Cimický, J.: Trápení lásky
Clark, C.: Přiliš mnoho náhod
Cole, M.: Procitnutí
Čechová, R.: S vůní jasmínu
Dandová, D.: Deník šílené novinářky
Dawson, L.: Milenka mého muže
Ebert, S.: Krev a stříbro
Falconer, C.: Isabela
Fitzgerald, F.: Velký Gatsby
Fremantle, F.: Královnin gambit
Gier, K.: Mafi e matek
Hájíček, J.: Vzpomínka na jednu vesnickou 
tancovačku
Hercíková, I.: Pět holek na krku
Hirsch, S.: Kniha osvědčených bylinkových 
receptů
Houserová, E.: Vidíš-li vosy, nehýbej se
Howe, K.: Posedlost
Ironside, V. Stárnu a užívám si
Janouch, K.: Tygří žena
Keleová-Vasilková, T.: Já a On
Keleová-Vasilková, T.: Rozbité štěstí
Mason, R.: Trojí hra
Mlynářová, M.: Požitkářka
Monošová, M.: Lekce z nenávisti
Nesbo, Jo: Přízrak
Peterová, Z.: Když duše bolí
Riley, L.: Půlnoční růže
Skalka, P.: Veterinář vzpomíná
Steel, D.: Dvojí svět
Steel, D.: Milost

Svobodová, D.: Země plná otroků
Špačková, L.: Když láska schází
Tajovská, I.: Matky matek
Volfová, J.: Smlouva s osudem
Wiese, J.: Tajemství zázračného obrazu
Worth, S.: Růže z Yorku

NAUČNÁ LITERATURA
Braunová, P.: Tajemství rodu
Brdička, J.: Tomáš Holý
Česal, A.: Toulky českým tajemnem
Kareš, J.: Moraské koláče a české buchty
Kareš, J.: Recepty skoro dietní
Michoňová, P.: Máme rádi řízky
Michoňová, P.: S vůní česneku a cibule
Pawlowská, H.: Chuť do života
Struble, S.: Tajemná legenda Mayů
Suchá, K.: Velká sýrová nakládačka
Vašíček, A.: Egyptské záhady
Maso a drůbež
Muffi  ny
Průvodce vašim zdravím

KNIHY PRO DĚTI
Daniel, R.: Neobyčejná dobrodružství pro neo-
byčejné kluky a holky
Eckertová, L.: Hustej internet
Francková, Z.: Valčík na rozloučenou
Tablet, E.: Ptačí budky a krmítka
Kaminská, R. : Odvážní kamarádi
Murphy, J.: Čarodějnice školou povinné
Nyklovi, R. aj.: Pohádka z mravenčí chaloupky
Petiška, E.: O dětech a zvířátkách
Rybářová, I.: Matýsek a Majdalenka
Schmitt, G.: Nápady z kolíčků na celý rok
3 minutové pohádky o zvířátkách

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ? �VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH�

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE

Zuzana Koubková: BOLESLAV

O Boleslavovi I. víme z dějin, že zavraždil svého bratra Václava. Byl to však především vynikající 
vládce a politik, který se zásadně zasloužil o vznik českého státu. Kniha vypráví o jeho osudech. 
S velmožem Vokem a kněžicem Straškem potáhneme vstříc německým vojskům, která vpadla do 
Čech, a utkáme se s Maďary na Lechu, uvidíme vážení prvního českého denáru a budeme sledovat 
Boleslavovu snahu ovládnutí Moravy, Krakovska i vzdáleného Červeňska.

Společníky nám budou nejen vládci válečníci a duchovní, ale i obyčejní lidé – a rozhodně 
také krásné ženy.

Halina Pawlowská: CHUŤ DO ŽIVOTA

Třetí kniha vyprávění a receptů populární herečky a moderátorky Haliny Pawlowské. Na-
vazuje na dříve vydané úspěšné tituly Až se mě dcera zeptá a Zeptej se mámy aneb 100 receptů, 
jak se dožít 100 let.

 Kniha Chuť do života obsahuje rady a recepty, abyste nezabili sebe ani ostatní!

ČINNOST KNIHOVNY V ROCE 2014

Knihovnu navštěvovalo 132 čtenářů, z toho 31 dětských. Čtenářů je však ve skutečnosti 
mnohem více, protože registrovaní čtenáři na svůj čtenářský průkaz půjčují knihy i pro ostatní 
členy rodiny.

Knihovna byla několik týdnů uzavřena vzhledem ke stavebním úpravám uvnitř obecního 
úřadu. Proto došlo ve srovnání s rokem 2013 k poklesu návštěv (–117). Čtenáři uskutečnili cel-
kem 992 návštěv.

K poklesu výpůjček však nedošlo. Bylo půjčeno 4 286 svazků, z toho 461 svazků knih pro děti.
Knihovna má ve svém fondu 3 725 svazků knih. Finanční náklady na pořízení nových knih 

a časopisů činily 29 747 Kč Bylo zakoupeno 94 svazků knih a vyřazeno 46 opotřebovaných knih. 
Knihovna odebírá 7 časopisů (Instinkt, Tina, Květy, Vlasta, Náš dům a zahrada, Receptář a 
Praktická žena).

Pro spokojený výběr knih čtenářů byl i v tomto roce knižní fond posilován soubory nových 
knih ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně (6 souborů, 366 svazků knih). Žádaná studijní 
literatura a školní četba, která není ve fondu knihovny, byla zajišťována v rámci meziknihovní 
výpůjční služby rovněž ze Státní vědecké knihovny v Kladně.

Velkou předností je připojení k internetu. V knihovně je možnost nahlédnout do katalogu SVK 
v Kladně, odkud je pak možné zapůjčit pro čtenáře knihy, které ve fondu naší knihovny nejsou.

Knihovna pokračovala v pořádání výtvarných kurzů pro dospělé, kde je možnost naučit se 
pracovat s různými materiály a naučit se různé techniky.

Koncem roku byl také založen Kroužek mladých výtvarníků. Pro tuto činnost byla v podkroví 
obecního úřadu vybudovaná velice hezká výtvarná dílna. Knihovnu navštívily děti z mateřské 
školky. Velice mne těší, že je o knihovnu stálý zájem a že zastupitelstvo obce o svoji knihovnu 
dobře pečuje. Není tomu tak ve všech obcích a je třeba si toho vážit.

Věra Přibylová, knihovnice

PŮJČOVNÍ DOBA: STŘEDA 16–18.30 HODIN.

A léta běží…
 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Rozloučili jsme se s naším občanem:
Vratislav KONEČNÝ 24. 10. 2014 (92 let)
Anna  CHALUPOVÁ 31. 12. 2014 (70 let)
Danuše VYŠÍNOVÁ 6. 2. 2015 (83 let)
  Čest jejich památce

Narodili se:
Anna FUITOVÁ 25. 12. 2014
Lucie ŠMÍDOVÁ 28. 1. 2015
  Blahopřejeme



FOTBAL 	 GALERIE PŘEDSEDŮ

Pro úspěšnou činnost každé společenské organizace je důležitá práce vedoucích funkcionářů – 
starostů – předsedů – presidentů spolku.

Pro zajímavost zde jejich stručný přehled:

1. 1927–1931 Jaroslav VALEŠ JPT
2. 1931–1936 Josef VYŠÍN SK
3. 1936–1941 Jaroslav VALEŠ SK
4. 1941–1942 Josef MARX SK
5. 1942–1943 Ferdinand PERGLER SK
6. 1943–1946 Václav VALEŠ SK
7. 1946–1949 Jaroslav SLEZÁK SK
8. 1955–???? Karel BARTOŠ TJ Sokol
9 ????–???? Rudolf KOCOUREK TJ Sokol
10. ????–???? František ZEMAN TJ. Sokol
11. 1962–1964 Josef IBL TJ. Sokol
12. 1964–1969 Václav BURSÍK TJ Sokol
13. 1969–1970 Karel  BARTOŠ TJ Sokol
14. 1970–1971 Rudolf KOCOUREK TJ Sokol
15. 1971–1992 Jaroslav STÁDNÍK TJ Sokol (dosud nejdéle!)
16. 1993–2003 Pavel STÁDNÍK TJ Sokol
17. 2003–2010 Václav VLČEK první president TJ Sokol
18. 2010– Jiří PETÁK TJ Sokol

HISTORIE HŘIŠŤ NA BRAŠKOVĚ

V bezmála osmdesátileté historii trvání kopané na Braškově se v naší obci objevují pouze čtyři 
hřiště na kterých byly sehrány mnohé zajímavé mače.

První hřiště ve vsi, které používal oddíl kopané – JPT BRAŠKOV v letech 1927–1931, prý bylo 
velmi pěkně položeno v chráněném údolíčku pod bývalou obecní zahradou na Braškově. Protože 
u rohového praporku byla malá studánka, do které chodili místní občané pro vodu nazývalo se podle 
toho – „U studánky“. Hřiště bylo získáno prostřednictvím hostinského pana Stůje od buštěhradského 
pivovaru za roční nájem 600 Kč. Mělo výborný travnatý povrch, ale jeho nevýhodou byly malé 
rozměry, takže dnešním pravidlům kopané by jistě nevyhovovalo. Hřiště zaniklo ukončením činnosti 
JPT BRAŠKOV v roce 1931.

Druhým bylo tak zvané hřiště „U Horky“, které vzniklo v roce 1932 na pozemku pana Oplta a 
bylo požíváno po čtyři sezóny – do konce roku 1935. Hřiště nemělo oproti tomu minulému tak kvalitní 
povrch, bylo značně prašné a směrem k Horce mírně do kopce. Roční nájem činil rovněž 600 Kč. 
V horní části k lesu bylo obehnáno prkennou ohradou – asi na třetině obvodu hrací plochy. Finanční 
situace klubu však byla koncem roku 1935 tak kritická, že tato ohrada byla majiteli pozemku dána 
jako protihodnota za dlužný nájem. Dnes slouží opět jako pole.

Třetí hřiště bylo zprovozněno v roce 1937 pod bývalým státním statkem – dnes Stavimat – 
u silnice ke Kyšicům. Podle své polohy bylo známo jako hřiště „U dvora“. Tento areál měl v celku 
dobrou polohu, hlavně bylo chráněno před západními větry. Povrch byl sice travnatý, ale značně 
drnovitý a hrbolatý. Hřiště bylo celé ohrazeno zásluhou pivovaru v Buštěhradě. Roční nájem 
činil rovněž 600 Kč, přičemž polovinu poplatku hradila obec Braškov. Po zrušení hřiště v roce 1948 
převzal stávající ohrazení fotbalový oddíl Meteor Pletený Újezd. Na tomto pozemku ještě v nedávné 
době stávala výkrmna vepřů.

Čtvrtým a posledním hřištěm naší obce je stávající „Stadion Jaroslava VALEŠE“ na Val-
deku. Pozemek byl získán po delších jednáních zásluhou bývalého předsedy MNV – V. KRCHOVA 
a starosty TJ Sokol BRAŠKOV – Fr. CHALOUPKY. Slavnostně bylo otevřeno tělovýchovným dnem 
15. května 1955. Povrch tohoto hřiště je travnatý a svou polohou a vybavením (zvláště po re-
konstrukci kabin a hrací plochy) může být v současné době považován za jedno z nejlepších 
v regionu. K jeho rychlému vybudování v padesátých letech minulého století nepochybně patřilo 
ohromné nadšení a úsilí členů a příznivců kopané v obci. Dnes by zřejmě takovou akci – stavba 
z velké části prováděná svépomocí – nebylo možné realizovat. Celkovou dispozici hřiště s plány 
kabin provedl M. CHALOUPKA , který také vedl první etapu výstavby spolu s J. KREISINGEREM. 
V následujícím období výstavby vykonal obdivuhodný kus poctivé práce V. BURSÍK. O tempu 
výstavby kabin lze uvést jednu zajímavost: Hrubá stavba kabin byla zvládnuta za jediný víkend!!! 
Tehdy se práce zúčastnilo 30 členů a příznivců, z nichž bylo šest zedníků. V roce 1972 byly na 
hřišti provedeny další práce. Postavena pokladna, zřízena nová vstupní brána a pozemek částečně 
oplocen. Staré dřevěné branky byly nahrazeny kovovými , které již byly celosvětovým trendem. 
U příležitosti nedožitých 75. Narozenin bývalého předsedy Jaroslava VALEŠE byl nad vstupní 
bránu vztyčen nápis jeho jména zhotovený z nerezové oceli. Tyto zajistil v SONP Kladno pan 
J. Sklenička z Braškova.

Podle almanachu z roku 1977 doplnil a upravil
 Pavel Stádník, kronikář

VELIKONOCE OČIMA TRADIC

Velikonoce jsou pohyblivý svátek, který připadá na první úplněk po 21. březnu, takže se po-
hybují od konce března do druhé poloviny dubna.

Kde se vzaly? Začaly se slavit na památku Kristova utrpení a zmrtvýchvstání. Ještě dnes se 
s Velikonocemi pojí různé lidové zvyky, které můžeme vystopovat až do dob předkřesťanských.

Chystáme se na svátky. Pro hospodyni znamená příprava na Velikonoce především velký 
jarní úklid. Barvení vajec přišlo až jako vylepšení vajec, symbolu nového života. Teprve později 
se k němu přidala kuřátka a velikonoční zajíček. Zato beránek je jedním ze symbolů základních. 
Pomlázka, bez níž si už svátky jara neumíme představit, byla také symbolem probouzejícího 
života, tentokrát však v rostlinách. Umně spletené „mrskačky“ měly probudit životadárnou sílu 
v těch, koho se dotkly. Ze stejného důvodu, očištění a nabrání nových sil se v některých krajích 
lidé polévají studenou vodou.

Velikonoce den po dni:
Květná neděle – den, kdy Kristus vstoupil do Jeruzaléma
Zelený čtvrtek – den poslední večeře Páně
Velký pátek – den ukřižování Krista
Bílá sobota – den pohřbení Ježíše Krista do hrobu
Velikonoční neděle – den zmrtvýchvstání Krista
Velikonoční pondělí – den, kdy se vzkříšený Kristus zjevil dvěma svým učedníkům na cestě do Emauz

Milé děti,
Přivítejte jaro veselými obrázky, fi gurkami a ozdobenými vajíčky. Můžete tak doma jaru 

připravit barevné uvítání. 
Zveme vás do naší VÝTVARNÉ DÍLNY, kterou najdete na Obecním úřadě v Braškově.
Těšíme se na vás od 6. března vždy v pátek od 16.00 hodin.
Přejeme vám hodně zábavy při vyrábění.

ZVEME VÁS TAKÉ NA VELIKONOČNÍ VÝSTAVU, která se uskuteční v neděli 22. března 
2015 v prostorách obecního úřadu.

Věra Přibylová, knihovnice 

Z knihy ČESKÁ ŘÍKADLA, PÍSNIČKY A POHÁDKY 

Děkujeme našim fotbalovým trenérům Michalu Bachovi, Martinu Kalendovi a Lukáši Chalupovi. 
Kluci, jsme moc vděční za to, co pro naše děti v rámci fotbalových tréninků děláte! I když vstávání na 
sobotní ranní trénink dává rodičům dost zabrat . Těšíme se na léto!

Rodiče malých fotbalistů

Poděkování

Sport

Okénko pro děti

Poznáte nás?

A znáte i další filmové a pohádkové postavy?

Převlečte se za ně a přijďte  

7. března 2015 v 15.00
do sálu Hospody U Chalupů na

FILMOVÝ KARNEVAL

Čekají vás soutěže, muzika a tancování,

a samozřejmě soutěž o nejpěknější masku. 

A ten, kdo tuhle soutěž vyhraje, 

dostane zmrzlinový megapohár.

Tak šup šup, už utíkejte s mamkou a taťkou vymýšlet,

jaká filmová postava bude ta nej nej nej.

Tuto, doufejme povedenou, taškařici pořádá SDH Braškov.



Uctívání 
(esperantsky)

Výplň
2. část 

2. tajenky
Celní kód 

Irska
SPZ voz. 
Trenčína

Havraní 
skřek

Dešťová 
voda

Předložka
Čisticí 

prostředek
Bakterie Snad 1. tajenka

Mužské 
jméno

Město na 
Krymu

Scelovat Úder v boxu
Ozdobný 
kámen

Norský 
dramatik

Děvče (nářeč.) Obilí pro osev

Lotyšská 
mince

Lesklý nátěr

Karta
Verva Psovitá šelma

Obyvatel 
Francie

Filmové 
záběry

Aktiv Cylindr

Výměna

Jak 
(slovensky)

Lipnice 
(botanicky)

Uctívání

Citoslovce Antilopa
Ozn. čs. 
letadel

Zakřivit
Předložka Vánoční píseň

Název hlásky
Ženské 
jméno

Ku-Klux-Klan 
(zkratka)

Podnik 
v Hlinsku

Koření Rmut
Otírat 

koštětem
Jednotka obj. 

v Turecku
Sprej Šířit sliny Živočich

Mysy

CHKO na 
Moravě

Někdo

Nechutný 
pokrm

Sibiřská řeka

Nízká 
dřevina

SPZ voz. 
Bratislavy

Levantská 
bavlna

Ženské jméno

Štátná 
rezervácia

Vyjadřovat 
souhlas

Chem. zn. 
hliníku

Zdobit
Získávání 

zájmu

Znechucení
Seknout

Talisman
Jednotka 
hlasitosti

Trkání Značka sýra

Citoslovce 
odporu

1. část 2. 
tajenky

Plošná míra Antoušek

Ruské jezero
Chem. zn. 

astatu
Nerost

Svinuté 
útvary

Chemický 
prvek

Auto (rusky)

Let. zn. 
Salvadoru

Boj

Duchovenstva
Houkat (angl.) Zabít (angl.)

Temnota Planetka

Část závodu
Léčka

Ústavodárné 
shromáždění

Cizí muž. 
jméno Evrop. lit. 

klub (zkr.)
Rumun. měn. 

jednotka
Loket Pražské lázně Matka

Šlechtic

Šachové 
zakončení

Trýznitel

Citoslovce Část koupelny

Prkenné 
stropy 

(nářeč.)

Faksimilie Taras
Mládě 

dobytčete

Bolet (angl.) Údolí
Sport. klub. 

v Rize

Cizí muž. 
jméno

Nerost
Lyže (angl.)

Gynekolog. 
anamnéza 

(zkr.)
Měsíc 

Jupitera

Pokrm
Oslovovat 

třetí osobou
Pomůcka: AIL, Asylka, IE, Pieta, 

Poa, Sa, Slain, Toot, YS

Kufr Část Vídně
Zájmeno 

ukazovací

aktuální informace a starší čísla BN naleznete na webu: www.braskov.cz
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