BRAŠKOV – REVITALIZACE NÁVSÍ

V roce 2008 se podařilo Obci Braškov získat dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP NUTS2 SČ). Tento program se soustřeďuje na podporu
rozvoje regionu a je určen pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Celkové náklady projektu se přiblížily ke 40 miliónům korun, z nichž přibližně 35 miliónů korun tvořil finanční
příspěvek od ROP NUTS2 SČ. Zbývající náklady, necelých 5 miliónů korun, uhradila Obec Braškov ze svého rozpočtu.
Celý projekt „Braškov – revitalizace návsí“ začal vznikat již v polovině roku 2007. V průběhu dvou let bylo vyhlášeno deset výběrových řízení na dodavatele jednotlivých částí projektu:
od projektanta přes zpracovatele projektové žádosti pro čerpání z fondů EU, zhotovitele stavby, technický dozor investora apod. až po zpracovatele pomníku na braškovské návsi. Projektovou
dokumentaci a celý nový vzhled návsí vytvořil a zpracoval Ing.arch. Jan Červený ve spolupráci s Ing.arch. Evou Vízkovou. Vítězem výběrového řízení na zhotovitele celé stavby se stala kladenská
firma Klika & Dvořák, s.r.o., která provedla veškeré práce na projektu. Po celou dobu realizace projekt dozorovala firma HORA REAL, s.r.o, ve spolupráci s Ing. Janem Rysem. Pro obec zajišťovala
administraci celého projektu od vyplnění žádosti o dotaci až po závěrečné vyhodnocení firma SPF Group, v.o.s. Samotný projekt byl pak rozdělen do čtyř částí:
Náves Braškov. Zde vznikly nové chodníky, které vedou přes náves až do ulice Rudé armády. Prostory návsi jsou doplněny atypickými lavičkami, novým pomníkem od akademického sochaře
Zdeňka Maniny a novou zelení, která je kombinací rozmanitosti vzrostlých dřevin a květin. Dále je zde pítko, které je umístěno u nového přístřešku autobusu. Nová hráz rybníku, na kterém je
i nové plovací dřevěné molo. Na dětském hřišti u obecního úřadu byly doplněny nové herní prvky pro děti: malá asfaltová dráha pro nejmenší, lavičky a stolky. Nový dětský koutek vznikl rovněž
u braškovského rybníku naproti mateřské školce. Dále byla rekonstruována stávající ulice Ke Skalce, která se stala pěší propojkou mezi Braškovem a Valdekem.
Náves Valdek. Zde vznikly nové chodníky, moderní atypické zastávky autobusu, lavičky, pítko. Hlavní dominantou této části se však stal valdecký rybník, na kterém byly opraveny kamenné
svahy rybníku a schody. Dále byla vytvořena nová hráz s netradičním zakončením vyústního objektu se zastřešeným odpočívadlem. Celý prostor rybníku byl nasvícen a v zimních měsících tak
umožňuje večerní bruslení.
Spojující komunikace. Za výstavbou rodinných domů v ulici U Dubu vznikl nový asfaltový chodník pro pěší, který vede až do ulice Ke Skalce, a stal se příjemným propojením lokality
braškovského rybníku s lesíkem Háj. Rovněž část ulice K Háji se dočkala výměny stávající panelové komunikace za nový asfaltový povrch a zároveň přímého napojení na karlovarskou silnici.
Bezdrátový rozhlas. V obci byl demontován stávající rozhlas a zaveden bezdrátový, který zkvalitnil poslech všem občanům.
Celý prostor revitalizovaného území je doplněn novým veřejným osvětlením, koši na tříděný i smíšený odpad a koši na psí exkrementy.
Obec Braškov děkuje všem, kteří se na projektu spolupodíleli.
Ing. arch. Kateřina Dolejšová
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