
BRAŠKOVSKÉ
NOVINY 

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

březen 2011  Ročník: 21  Číslo: 1

Slovo starosty

Zastupitelstvo po projednání:

a) bere na vědomí:
 • Zřízení komisí:
  pro výstavbu – předsedkyně ing. arch. K. Dolejšová, členové ing. M. Doksanský, B. Bečka
  sociální, pro kulturu a sport – předsedkyně E. Střelečková, členové M. Cábová, J. Fuitová,
  H. Pošmourná, M. Veselý
  životního prostředí a veř. pořádku – předseda ing. J. Kolrusz, členové ing. V. Machovská, Z. Pokorný,
  P. Horník, J. Sochna
 • Složení inventarizačních komisí

b) souhlasí: 
 • se zprávou o kontrole plnění usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva
 • s uzavřením smlouvy s ing. Červeným  na zpracování studie na rekonstrukci prodejny na Valdeku 

    za cenu 40.800 Kč vč. DPH
 •  s vypsáním výběrového řízení na místo pracovnice obecního úřadu
 • s uzavřením smlouvy o dočasném pronájmu prodejny na Valdeku

c) schvaluje: 
 • 3. změnu rozpočtu obce na r. 2010 s příjmy a výdaji ve výši 50.498.700,80 Kč
 • Rozpočet obce na rok 2011 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 18.431.000 Kč

Usnesení
1. zasedání Zastupitelstava obce Braškov,

konaného dne 13. prosince 2010 na OÚ Braškov

Všichni občané jsou srdečně zváni na 

2. veřejné zasedání 
Zastupitelstva obce Braškov, které se koná 

v pondělí 4. dubna 2011 v 17,00 hod. na OÚ Braškov
s tímto programem:

 
 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění usnesení 1. zasedání
 3. Výsledek hospodaření obce v r. 2010 
 4. Návrh 1. změny rozpočtu na rok 2011 
 5. Rozpočtový výhled do r. 2014
 6. Program výstavby obce a stav průběhu jeho plnění
 7. Různé: 
 • Smlouva o zřízení věc. břemene RWE a ČEZ
 • Financování projektové dokumentace na jednotlivé stavební akce: rekonstrukce střechy MŠ
     vč. oplocení a rekonstrukce budovy OÚ
 • Odsouhlasení výsledků výběrových řízení
 • Stanovisko k nabídce na odkup pozemků od s.r.o. Aelia Property
 • Smlouva SDH Braškov s Obcí V. Dobrá
 • Ordinace v budově OÚ – návrh nájemní smlouvy
 8. Diskuse
 9. Usnesení a závěr

Pozvánka

SDH BRAŠKOV  A

ODDÍL MLADÝCH HASIČŮ

VÁS DĚTI A RODIČE ZVE  NA TRADIČNÍ

„ČARODĚJNICE „ČARODĚJNICE 
NA ČERTOVCE“NA ČERTOVCE“

SRAZ V MASKÁCH JE 

30. DUBNA 2011, V 18:00 HODIN PŘED BRAŠKOVSKOU 

HASIČSKOU ZBROJNICÍ – LAMPIONY S SEBOU!

PRŮVOD ČARODĚJNIC DOJDE NA ČERTOVKU, KDE BUDE 

OD 19:00 HODIN PŘIPRAVEN TÁBORÁK A VOJENSKÁ 

TECHNIKA

 

K PŘÍJEMNÉMU POSLECHU VÁM BUDE HRÁT 

MILAN PROCHÁZKA SE SKUPINOU 

GLADLY S.W.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTUJE REST.

„STARÁ HÁJOVNA“

Vážení spoluobčané,
po dlouhé a vskutku ladovské zimě zde máme konečně jaro. Úvodem bych rád připomněl významné 

pracovní jubileum paní Věry Přibylové, která v tomto roce oslaví 50 let vedení braškovské knihovny. 
Gratuluji Vám paní Přibylová a děkuji za Vaši obětavost, přeji naší knihovně Vaše pevné zdraví a 
neutuchající chuť do práce.  

Z úkolů, které si zastupitelé před sebe v minulosti postavili, nejvíce hodnotím zprovoznění prodejny 
potravin na Valdeku. Díky jednotnému přístupu zastupitelů k tomuto problému došlo k jeho rychlému 
vyřešení. Už si jen budeme držet pěsti, abychom získali fi nance na kompletní rekonstrukci objektu .

Na co už však pyšný nejsem je názorovná nejednotnost, zda spalovna ve Velké Dobré ano či ne. 
Smutné je, že ani naše Ekologické občanské sdružení se neprojevuje aktivitami bojujícími za zastavení 
tohoto projektu. Každý člověk by již z názvu sdružení takovouto aktivitu předpokládal. Je velmi slabou 
náplní dát si za úkol boj s dopravou a výrobou limonády… Myslím, že zrovna téma spalovny na Velké 
Dobré je skutečným ekologickým problémem, ať už z hlediska hlukových a chemických emisí, tak i 
z hlediska dopravní obslužnosti, i když máte pravdu, Karlovarská ulice je na Valdeku, ne na Braškově. 
Pro doložení vážnosti situace otiskujeme internetovou adresu stránek dokumentace EIA  ke spalovně 
a dopis starosty Družce pana Kofenta, který se na podobný provoz byl podívat ve Vratimově.

Tento rok nás čeká především projektování a příprava žádostí o dotace, seznam těchto aktivit je 
v tabulce Rozvoje obce, kde je rozpracovanost jednotlivých projektů popsána. Mne nejvíce zaujala 
myšlenka propojení našich polních cest s ostatními obcemi.

Vážení spoluobčané, nezapomeňte 30.4. v sobotu – bude probíhat pálení Čarodějnic na Čertovce a 
7.5. pochod na Vysoký vrch!

Ing. Vladimír Dráb, starosta
starosta@braskov.cz

foto: Ing. J. Kolrusz

Usnesení vzalo na vědomí složení radou zvolených komisí pro výstavbu,  sociální, kulturu a sport a životního 
prostředí a veř. pořádku. Odsouhlasilo složení inventarizačních komisí.

 Dále usnesením zastupitelstvo odsouhlasilo některé zprávy a návrhy a schválilo 3. změnu rozpočtu na 
r. 2010 a rozpočet obce na rok 2011.

 Usnesení neukládalo žádné úkoly.
        František Haas

Kontrola plnění usnesení 1. zasedání zastupitelstva 
obce konaného 13. prosince 2010



Zprávy z obecního úřadu

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 
 – zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
 – výsledek hospodaření obce v roce 2010, který skončil přebytkem 4.600 tis. Kč
• souhlasí 
 – předběžně s návrhem programu výstavby do r. 2014 a rozpočtového výhledu do r. 2014, zpracovaným 

 místostarostou p. Haasem
 – s podáním žádostí o dotace na pořízení mobiliáře pro místní knihovnu, revitalizaci obecního centra

 Valdek a rekreační a izolační zeleň na Toskánce a zavazuje se ke spolufi nancování těchto akcí
 – s převodem poloviny příspěvku na provoz MŠ ve výši 100 tis. Kč
• ukládá místostarostovi p. Haasovi 
 – předat zastupitelům a fi nančnímu výboru návrh programu výstavby a rozpočtového výhledu do r. 2014

 
4. schůze rady 17. 1. 2011

5. schůze rady 7. 2. 2011

6. schůze rady 28. 2. 2011

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 
 – zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
 – informaci o průběhu rozestavěných akcí a územního plánu
 – informaci o průběhu přípravy senátních voleb
• souhlasí 

– se zahrnutím požadovaného severního obchvatu obce do návrhu nového územního plánu
– s orientačním návrhem programu 2. zasedání zastupitelstva a stanovením termínu jeho konání na 

4.dubna 2011
– s nabídkou na spolupráci v oblasti výkonu trestu obecně prospěšných prací
– s podáním žádosti o dotaci na akci „Úprava návsi Toskánka“ z fondu podpory, obnovy a rozvoje 

venkova, vyhlášeného MMR. Obec souhlasí s fi nancování spoluúčasti ve výši do 30% nákladů, tj. 120 
tis. Kč.

– s cenovou nabídkou na provizorní opravu střechy MŠ po havárii
– s cenovou nabídkou na výměnu ústředny a klávesnice el. zabezpečovacího systému na OÚ
– s provedením digitalizace obecních kronik a odesláním žádosti o cenovou nabídku
– s programem a termínem příští schůze rady 28.2.2011 od 16,00 hodin

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 
 – zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
 – informaci o průběhu rozestavěných akcí a územního plánu
 – informaci o průběhu přípravy senátních voleb 
 – informaci o přípravě sčítání lidí, domů a bytů
 – informaci o nákladech na likvidaci komunál. a tříděného odpadu za rok 2010
• souhlasí 

– s doplněním programu 2. veřejného zasedání zastupitelstva
– s předložením zastupitelstvu nabídky na vícepráce při napojení dešťové kanalizace v ul. Polní na 

Toskánce za 145 tis. Kč
– s pořízením el. zabezpečovacího systému pro místní knihovnu
– s předložením žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce střechy MŠ a oplocení“
– s programem a termínem příští schůze rady 14.3.2011 od 16,00 hodin

• schvaluje 
– zřízení věc. břemene RWE (ul. Zahradní) a ČEZ (ul. Lesní) s tím, že budou žádosti předloženy 

k odsouhlasení zastupitelstvu obce
– návrh 1. změny rozpočtu obce na r. 2011 a rozpočtový výhled do r. 2014
– nabídku na zpracování projektu „Obecního centra“ na Valdeku s tím, že bude předložena k odsou-

hlasení zastupitelstvu obce
– záměr na rekonstrukci budovy OÚ – návrh bude předložen zastupitelstvu obce

1.změna rozpočtu je navržena jako přebytková   = 1 899 000,00
výsledek hospodaření r. 2010                                  = 4 600 000,00

přebytek rozpočtu k 31.12.2011 se předpokládá ve výši 6 499 000,00

Rozpočtované příjmy: 22 448 150,00
Rozpočtované výdaje: 20 549 150,00

1 899 000,00

výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změnách %

P Ř Í J M Y
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR) 6 824 592,30 5 900 000,00 116,00%
daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 402 446,76
daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 508 502,95
daň z příjmů fyz.os. z kapit. Výnosů 124 792,50
daň z přímů právnických osob 1 517 073,16
daň z přidané hodnoty 3 271 601,73
poplatek za odnětí lesa 175,20
daň z nemovitosti 569 359,85 417 500,00 136,00%

NEDAŇOVÉ
pronájmy 21 115,00 20 000,00 106,00%
vodné MŚ 7 457,00
nájem prodejna 1 250,00
nájemné za byt MŚ 12 408,00
odpady 539 325,00 540 000,00 100,00%
známky na popelnice 420 565,00
pytle na tříděný odpad 21 935,00
poplatek z velkoobj. a nebezp.odpad 96 825,00
správní poplatky (vč. automatů) 57 025,00 50 000,00 114,00%
správní popl. 21 000,00
ostatní poplatky, hřiště 36 025,00
Ekokom 45 155,50 35 000,00 129,00%
výtěž.VHA a popl. ze psů,hřiště 40 963,00 50 000,00 82,00%
Ostatní nedaň.příjmy 78 571,49 70 000,00 112,00%
tiskopisy a jiné 14 050,00
úroky z BÚ 64 521,49
DOTACE - OÚ - státní správa 310 200,00 310 200,00 100,00%
DOTACE na volby 44 356,80 39 507,80 112,00%
DOTACE NA AKCI „REVITALIZACE NÁVSÍ“ 18 118 334,55 18 818 000,00 96,00%
DOTACE NA AKCI „Regenerace zeleně“ 1 693 391,53 1 829 000,00 93,00%
DOTACE NA AKCI "IN-LINE DRÁHA" 0,00
DOTACE NA AKCI "Děts.hřiště V Jezerech" 300 000,00 300 000,00 100,00%
DOTACE - hasiči 10 420,00 10 420,00 100,00%
DOTACE -knihovna 98 500,00 98 500,00 100,00%
DOTACE NA AKCI "Dokonč. infrastr.Toskánka" 0,00

OSTATNÍ PŘÍJMY:
Prodej pozemků (Havránek,Vait) 2 409 000,00 2 409 000,00 100,00%
Věcné břemeno Telefónica 3 518,00 3 500,00 100,00%
Smlouva hasiči (Kyšice) 12 000,00 12 000,00 100,00%
Daň z příjmu práv.osob za obec 669 000,00 670 000,00 100,00%
Prodej akcií VKM a.s. Mě.Kladnu 3 692 960,00 3 693 000,00 100,00%
Čerpání úvěru 8 571 415,00 8 600 000,00 100,00%
výsledek hospodaření k 31.12.2008 6 623 073,06 6 623 073,00 100,00%

PŘÍJMY C E L K E M 50 732 276,08 50 498 700,80 100,00%

V Ý D A J E :
NEINVESTIČNÍ
opravy silnice,chodníky,údržba,rybníky 87 132,00 120 000,00 73,00%
MŠ - příspěvek na provoz 200 000,00 200 000,00 100,00%
ZŠ - příspěvek na neinv.výdaje 357 602,00 360 000,00 99,00%
knihovna - rekonstrukce 152 717,04 110 000,00 139,00%
knihovna - knihy a odměna 48 976,00 40 000,00 122,00%
kronika - materiál a odměna 6 000,00 10 000,00 60,00%
dotace aktiv.SPOZ ( EUROVIA) 16 717,00 50 000,00 33,00%
Sbor pro občanské záležitosti 28 727,00 25 000,00 115,00%
podpora mlád.oddílu kopané 117 036,00 100 000,00 117,00%
hřiště vč.dětského koutku - provoz 310 000,00 310 000,00 100,00%
dětské hřiště 89 133,00
hřiště Valdek 220 867,00
veřejné osvětlení - el.energie 198 430,00 230 000,00 86,00%
veřejné osvětlení - údržba 74 880,00 100 000,00 75,00%
veřejná zeleň, veř. prostranství 330 801,60 350 000,00 95,00%
odpady celkem (VaN,CZ ekologie) 639 127,00 630 000,00 101,00%
MPS záloha na známky 407 200,00
likvidace velkoobjem.odpadu 231 927,00
nebezpečný odpad 0,00
sportovní ativ.mladých hasičů 244 268,00 200 000,00 122,00%
Sdružení dobrovol.hasičů 245 268,80 250 000,00 98,00%
správa OÚ (včetně odměny zastupitelů) 2 221 131,99 2 300 000,00 97,00%
odměny zastupitelstva 666 584,00
náklady na volby,sčítání lidu 44 697,80
platy zaměstnanců 571 721,00
rozdíl platů za 12/2009 a 12/2010 -35 404,00
různé práce pro OÚ 81 343,00
pov.poj.na soc.zab. 136 526,00
pov.poj.na zdr.poj. 111 613,00
zák.poj.odpovědnosti 2 410,00
náhrada mzdy za nemoc 3 395,00
právní služby 9 520,00
poj.obecního majetku 42 661,00
popl.za měř.rychlosti v obci 17 500,00
všeobecný mat.,program.vybavení,dopr.značky 118 821,80
nákup DHM(ván.motiv,monitor,bar.tiskárna.)   38 977,00
odborné publ. 7 305,30
voda 1 688,00
plyn 49 454,13
elektrická energie 14 527,00
služby pošt 6 256,00
služby telekom. 56 817,46
služby peněžn.ústavů 15 123,50
zálohy pokladny 18 720,00
školení 15 170,00
nákup služeb 140 297,00
programové vybavení 21 792,00
cestovné 1 054,00
daně a popl.,kolky 3 537,00
řešení přestupků-Mě.Unhošť 1 500,00
opravy (nové odběr.místo,opr.pl.kotle,mont.ván.výzdoby) 57 525,00
úroky z úvěru 197 755,10 200 000,00 99,00%
daň z prodeje pozemku 150 000,00
daň z příjmu práv.osob za obec 669 000,00 670 000,00 100,00%
rozpočtová rezerva 0,00 300 000,00

celkem 6 145 569,53 6 705 000,00 92,00%

INVESTIČNÍ:
MŠ-příspěvek na konvektor 92 800,00 92 800,00 100,00%
projekty a inž.činnost 263 532,00 450 000,00 59,00%
prodejna Valdek 3 200 000,00 3 200 000,00 100,00%
Revitalizace návsí 8 571 415,00 8 600 000,00 100,00%
rybník Valdek-úpravy hráze a jílové těsnění 704 207,00 700 000,00 101,00%
územní plán 0,00 0,00
Kofi n.inv.(voln.aktiv.Toskánka,ul.Zahradní,cyklostezka,sběrné místo) 0,00 0,00 0,00%
ukazatel měř.rychlosti Valdek 141 602,00 142 000,00 100,00%
regenerace zeleně 1 803 835,69 2 032 000,00 89,00%
IN-LINE DRÁHA vč.navýšení o ROP neuhr.nákl. 1 210 174,60 2 500 000,00 48,00%
Dětské hřiště v Jezerech 435 752,00 435 000,00 100,00%
úpravy rybníka Valdek (doplnění o rostliny+jímaní a čerpání vody) 29 190,00 50 000,00 58,00%
dokončení infrastruktury Toskánka 0,00
dokončení III/0063 1 584 889,57 1 585 000,00 100,00%
splátka úvěru ČS a.s. 21 947 547,93 22 000 000,00 100,00%
rozpočtová rezerva 0,00 2 006 900,80

celkem 39 984 945,79 43 793 700,80 91,00%

VÝDAJE CELKEM 46 130 515,32 50 498 700,80 91,00%

Zůstatek na BÚ Spořitelna 4 249 145,42
Zůstatek na BÚ- zeleň 347 478,84
Zůstatek na BÚ s předčíslím 5 136,50
Celkem 4 601 760,76

P Ř Í J M Y
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR) 6 600 000,00
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 550 000,00
NEDAŇOVÉ 750 000,00
pronájmy 20 000,00
vodné MŠ  
nájemné za byt MŠ  
odpady 540 000,00
známky na popelnice  
pytle na tříděný odpad  
poplatek z velkoobj. a nebezp.odpad  
správní poplatky (vč. automatů) 50 000,00
Ekokom 40 000,00
výtěž. výherních hracích automatů 40 000,00
Ostatní nedaň.příjmy 60 000,00
Hasiči-smlouva s obcí Kyšice 12 000,00
Dotace na akci „In-line dráha“ 3 549 000,00
Dotace na akci „Dokonč.infrastr.Toskánky“ 3 600 000,00
Dotace – OÚ – státní správa 257 300,00
Prodej akcií VKM a.s. Městu Kladnu 923 000,00
Daň z příjmu práv.osob 971 850,00
Prodej pozemků 2 400 000,00
DOTACE na revit.“Obecního centra Valdek“ 2 835 000,00

PŘÍJMY C E L K E M 22 448 150,00

Finanční hospodaření obce k 31. 12. 2010

Návrh 1. změny rozpočtu na rok 2011
V Ý D A J E :
NEINVESTIČNÍ 6 549 150,00
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 380 000,00
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 300 000,00
odpady celkem (VaN,CZ Ekologie) 630 000,00
MPS záloha na známky  
likvidace velkoobjem.odpadu  
nebezpečný odpad  
daň z příjmu práv.osob za obec 971 850,00
daň z převodu nemovitosti 147 300,00
INVESTIČNÍ: 14 000 000,00
rekonstrukce č.p. 31 3 544 000,00
projekty a inž.činnost 500 000,00
ÚZ plán 350 000,00
In-line dráha vč.navýšení o ROP neuhr.nákl. 5 200 000,00
dokončení  infrastruktury Toskánka 3 800 000,00
kofi nancování investic 506 000,00
rezerva 100 000,00

VÝDAJE CELKEM 20 549 150,00

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
 – zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního 
 – s uspokojením bere na vědomí zprávu o dílčím auditu bez závad
• souhlasí
 – s mimořádnou odměnou pro pracovnice OÚ za vícepráce v roce 2010
 – se zvýšením odměny za úklid sněhu            
 – s úhradou příspěvku ve výši 18.720,-- Kč na provoz a údržbu hřbitova v M. Přítočně na základě 

 spoluvlastnictví pozemků 
 – s návrhem programu 4. schůze rady 10.1.2011 
 – s cenovou nabídkou na pojištění prodejny na Valdeku 
 – s cenovou nabídkou na pojištění odpovědnosti z provozu malotraktoru s přívěsem
 – s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů v r. 2011 na projekt
  „Dovybavení jednotky zásahovou výstrojí a výzbrojí“ a spoluúčastí obce ve výši min. 5 % celkových 

 nákladů
• nesouhlasí
 s odkoupením pozemku č. 95/11 od paní Cibulkové

Usnesení
3. schůze rady 20. 12. 2010



Zprávy z obecního úřadu

P Ř Í J M Y
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR) 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
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 570 000,00 570 000,00 570 000,00
NEDAŇOVÉ 750 000,00 750 000,00 750 000,00
pronájmy 20 000,00 20 000,00 20 000,00
vodné MŚ    
nájemné za byt MŚ    
odpady 550 000,00 550 000,00 550 000,00
známky na popelnice    
pytle na tříděný odpad    
poplatek z velkoobj. a nebezp.odpad    
správní poplatky (vč. automatů) 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Ostatní nedaň.příjmy 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Dotace – OÚ – státní správa 310 000,00 310 000,00 310 000,00
DOTACE na revit. „Obecního centra Valdek“ 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00

PŘÍJMY C E L K E M 24 130 000,00 24 130 000,00 24 130 000,00

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 rozestavěno v r. 2010 6405 3549 2856 zpracována Dolejšová Termín dokončení posunut do r. 2011

Víceúčelová hala, oplocení hřiště, dětský 
koutek na hřišti

Vydáno stavební povolení, o jehož 
prodloužení bude třeba požádat. 

30184 27000 3184 zpracována Dolejšová, Doksanský
Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu (dotace 
odhadnuta ve výši 90%)

Spojovací komunikace Budovatelů, parkoviště 
Vydáno stavební povolení. Schválit 
výběr ML Compet, kteří zajistí 
zpracování žádosti o dotaci do 31.3.2011.

5100 4600 500
dokumentace byla 
upravena a doplněna 
11.3.2011.

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

2.
ÚZEMNÍ PLÁN VČETNĚ DOKUMENTACE 
SEA

územní plán vč. SEAa jsou rozpracovány 350 0 350 rozpracována Haas Požadavek na zpracování SEA vznesl OŽP Stč. Kraje

3.
TOSKÁNKA � DOKONČENÍ 
INFRASTRUKTURY Je zahajováno v úvodu r. 2011. 3800 3600 200 zpracována Dolejšová Uzavřena smlouva o dotaci.

4.
REVITALIZACE OBECNÍHO CENTRA 
BRAŠKOV�VALDEK

Zpracována studie, požádáno o dotaci. 
V radě projednaný a odsouhlasený 
návrh na dokumentaci (ing.Kolouch)
nutno schválit v zastupitelstvu.

3544 2835 709
Zpracována studie a návrh 
dokumentace projednán 
v radě.

Bečka Pokud se nepodaří získat dotaci uhradí celé náklady obec.

5.
REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO 
ÚŘADU

Studie zpracována v r. 1998. V radě 
projednaný a odsouhlasený návrh na 
dokumentaci (ing. Kolouch) nutno schválit 
v zastupitelstvu.

4000 2000 2000
zpracovanou studii nutno 
aktualizovat a získat 
stavební povolení

Bečka
Předpokládáme získání dotace alespoň na zateplení a 
fasádu.

6.
REVIALIZACE VSTUPNÍHO PROSTORU 
DO OBCE BRAŠKOV 

zpracována studie.Ing. Dolejšová ověří, 
zda lze peníze použít na změněný účel

3600 1500 2100
nutno přepracovat studii 
pro nový záměr

Dolejšová, Kolrusz
Na původní sběrné místo zatím není stavební povolení, 
dotace nezahrnuje náklady na přeložku plynu a vybavení 
kontejnery. Územní řízení bylo zastaveno.

7. REKONSTRUKCE STŘECHY MŠ BRAŠKOV
Nutno zpracovat dokumentaci a žádost 
o dotaci. Zajistit stav.povolení a výběr 
zhotovitele. 

2000 1600 400 nutno zpracovat 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 Dolejšová
Cílem je úprava prostoru návsi této části obce, zejména 
doplnění chybějící zeleně.

9.
SPOJOVACÍ CHODNÍKY A PĚŠÍ 
KOMUNIKACE

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

1200 960 240
Zpracovat dokumentaci a 
žádost o dotaci

Kolrusz, Haas Nutno ověřit vlastnické vztahy k pozemkům.

10. REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

ulice

V Dubinách 750 0 750 nutno zpracovat není zatím určen
Pozemek pod komunikací není ve vlastnictví obce x je nutné 
ho odkoupit.

Krátká bude realizována v návaznosti na novou 
komunikaci lokality Hřebíkových

500 0 500 zpracována Doksanský
Bude realizováno v r. 2011 v návaznosti na nově budovanou 
komunikaci vč. připojení kanalizace.

V Zátiší zpracována dokumentace 1500 1275 225 zpracována není zatím určen Očekáváme vyhlášení příslušného dotačního titulu.

Pod Horkou zpracována dokumentace 4500 3600 900 zpracována není zatím určen Očekáváme vyhlášení příslušného dotačního titulu.

K Háji (Braškov) dokumentace není zpracována 300 240 60 není zpracována není zatím určen Část komunikace je zahrnuta v pol. č. 6

Akátová zpracována dokumentace 4500 3600 900 nutno aktualizovat není zatím určen Očekáváme vyhlášení dotačního titulu

U Dubu zpracována dokumentace 6000 4800 1200 nutno aktualizovat není zatím určen Očekáváme vyhlášení dotačního titulu

V Podlískách zpracována dokumentace 3000 2400 600 nutno aktualizovat není zatím určen Očekáváme vyhlášení dotačního titulu

Program výstavby CELKEM: 82783 65029 17754

PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV PRO 6. VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010–2014

Zpracoval F. Haas, březen 2011. Projednáno jako návrh 7. schůzí rady obce 14.3.2011

zažádáno o dotace rozestavěné akce

V Ý D A J E :
NEINVESTIČNÍ 5 500 000,00 5 700 000,00 5 740 000,00
správa OÚ 2 400 000,00 2 580 000,00 2 600 000,00
mladí hasiči 75 000,00 75 000,00 75 000,00
Sdružení dobrovol.hasičů 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Sbor pro občanské záležitosti 40 000,00 40 000,00 40 000,00
knihovna - knihy a odměna 50 000,00 50 000,00 50 000,00
MŠ - příspěvek na provoz 200 000,00 200 000,00 200 000,00
ZŠ - příspěvek na neinv.výdaje 360 000,00 360 000,00 360 000,00
kronika - materiál a odměna 10 000,00 10 000,00 10 000,00
provoz hřišt 350 000,00 350 000,00 350 000,00
mládež.kopaná 75 000,00 75 000,00 75 000,00
údržba a opravy silnice,chodníky, rybníky 100 000,00 100 000,00 100 000,00
veřejné osvětlení - el.energie + údržba 280 000,00 300 000,00 320 000,00
odpady celkem (VaN,CZ Ekologie) 650 000,00 650 000,00 650 000,00
MPS záloha na známky  
likvidace velkoobjem.odpadu  
nebezpečný odpad  
údržba veřejná zeleň 350 000,00 350 000,00 350 000,00
rozpočtová rezerva 360 000,00 360 000,00 360 000,00
INVESTIČNÍ: 20 990 000,00 20 700 000,00 20 259 000,00
dokumentace,inž.činnost,stav.dozor 590 000,00 300 000,00 100 000,00
investice podle "Programu" 20 400 000,00 20 400 000,00 20 159 000,00
vlastní prostředky kofi nancování 

VÝDAJE CELKEM 26 490 000,00 26 400 000,00 25 999 000,00

Rozpočtované příjmy 24 130 000,00 24 130 000,00 24 130 000,00
Rozpočtované výdaje 26 490 000,00 26 400 000,00 25 999 000,00
Rozdíl -2 360 000,00 -2 270 000,00 -1 869 000,00

Tento návrh programu výstavby pro 6. volební období 2010–2014 byl projednán radou obce za účasti 
členů stavební komise, odpovídajících za plnění jednotlivých úkolů. Barevně jsou odlišeny akce rozesta-
věné či realizované v tomto roce a akce, u nichž je požádáno o dotaci, nebo se tato žádost připravuje.

 Podmínkou realizace tohoto programu je získání dotací na jednotlivé akce. Níže zveřejněný návrh 
rozpočtového výhledu do r. 2014 tuto skutečnost respektuje a zajišťuje spolufi nancování dotovaných 
akcí.

Program zahrnuje rozestavěné akce „Dětské hřiště vč. in-line dráhy“ a „Toskánka – dokončení infra-

Rozpočty jsou navrženy jako defi citní. Rozdíly budou hrazeny z úspor r. 2011.   

struktury“ (ul. Polní). Rekonstruována bude letos také ul. Krátká v souvislosti s investicí soukromého 
investora a bude tím propojena s ul. U Dubu. 

 Žádosti o dotace byly zpracovány, nebo se připravují na akce „Spojovací komunikace Budovatelů“, 
„Revitalizace obecního centra Braškov-Valdek“ (prodejna), „Rekonstrukce střechy MŠ“ a „Rekreační 
a izolační zeleň Toskánka“.

 Po zpracování dokumentace SEA (o vlivu územního plánu na životní prostředí) pokračují práce na 
územním plánu obce.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BRAŠKOV NA ROK 2012–2014

2012 2013 2014 2012 2013 2014



Zprávy z komisí
ZNOVU KE SPALOVNĚ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ VE VELKÉ DOBRÉ

Vývoj této sporné kauzy včetně zamítavého stanoviska naší obce k dokumentu EIA jsme podrobně 
vysvětlovali v minulém čísle Braškovských novin. Od té doby jsme v kontaktu s dotčenými obcemi Velkou 
Dobrou a Družcí, abychom společnými silami realizaci tohoto záměru zabránili.

Starosta Velké Dobré se obrátil písemně na odbor život. prostředí Kraje a ten potvrdil, že stavební 
povolení kladenského magistrátu ze dne 9. 4. 2009 bylo vydáno v rozporu s platnými předpisy, jelikož 
pro spalovny nebezpečných odpadů musí být doloženo vyjádření krajského úřadu z hlediska zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí č.100/2001 Sb. a z hlediska zákona o integrované prevenci č.76/2002 
Sb. bez ohledu na kapacitu výroby. Ta byla udávána původně záměrně nízká a linka byla nazývána „labo-
ratorní“. Proto poskytují tento případ na přezkum stavebnímu úřadu KUSK odboru regionálního rozvoje.

Starosta Družce navštívil starostku Vratimova na Ostravsku, kde probíhá podobný pokus s výstavbou 
spalovny pneumatik. Na místě získal cenné informace a důrazné varování, abychom si najali právníka 
a tomuto záměru za každou cenu zabránili. Při zkušebním provozu došlo k požáru, dochází k vývinu 
dioxinu, o odpady z procesu pyrolýzy není zájem a jsou to nebezpečné hořlaviny (pyrolyt.olej a saze). 
Pozoruhodné je,  že pokusy se zavedením  spalování v Německu selhaly a údajně se podařilo tuto tech-
nologii úspěšně vyřešit pouze v Japonsku.

Naše obavy z vysoké hlučnosti zařízení jsou oprávněné, protože koncem února ve dvou dnech v ran-
ních hodinách byl slyšet nebývalý hlomoz z tohoto místa až do Dubin. Záměr spalovny na tomto místě 
je zrůdný z více hledisek. Překračování limitů znečištění ovzduší v okolí rychlostní komunikace R6 
z provozu automobilů nemůže přece být důvodem beztrestně přispívat k dalšímu zhoršování exhalací 
neověřenou technologií a experimentovat se zdravím lidí. U těchto exponovaných silnic se jedná zejména 
o karcinogenní suspendované prachové částice (PM10) a benzo(a)pyrén. Tyto látky obsažené v aerosolu 
ovzduší se mohou podílet na zvýšení úmrtnosti o přibližně 3%. Mezi další známé účinky patří zvýšení 
nemocnosti srdce a cév, dýchacího ústrojí  a zvýšení  kojenecké úmrtnosti.

Je snad ironií osudu, že právě z této inkriminované doberské lokality došlo v 60.létech ke kontami-
naci nejkrásnějšího koupaliště v kraji – družeckého „Zátiší“. Toto nezapomenutelné dílo bylo napájeno 
průzračnou vodou ze tří potoků pramenících ve Valdeckém lese, čtvrtého z doberského Lesíka a pátého 
ze spádové oblasti Dubin pod Valdekem. Škoda, že má slova o mimořádné kvalitě vody mohou potvrdit 
už jen pamětníci nejstarší generace. K nevratné hygienické závadě došlo nedbalým odkanalizováním 
fekálií z  velkokapacitního kravína do hlavní vodoteče a předčišťovacího rybníčku  před koupalištěm. 
Tento zločin proti přírodě se mi vryl nesmazatelně do paměti jako memento vítězství politické ideje nad 
zdravým rozumem. Proto mohu za sebe prohlásit, že udělám vše, co bude v mých silách, aby se takové 
případy neopakovaly. Pokud má někdo hlubší zájem o celou dokumentaci EIA ke spalovně , je k dispozici 
na internetovém portálu CENIA (www.cenia.cz/eia, kód záměru STC 1198).

Ing. Jiří Kolrusz, 
předseda Komise životního prostředí

SPALOVNA–INFORMACE STAROSTY DRUŽCE PO NÁVŠTĚVĚ VE VRATIMOVĚ

Od: Starosta - Obec Družec <starosta.druzec@volny.cz>
Komu: <kolruszjiri@seznam.cz>, 
Kopie: 
Předmět: informace z Vratimova
Datum: 18.2.2011 13:18:01
----------------------------------------

Dobrý den,
dovoluji si vás informovat o mé návštěvě ve Vratimově.
– Vratimov patří k oblastem, které jsou jsou silně poznamenány negativními účinky průmyslu na krajinu.
– povolovací procesy a argumentace provozovatele pyrolyt.spalovny ve Vratimově byly velice podobné 
s tím, co se děje u nás
– výrobce linky je jiný, technologie není také úplně shodná, dá se říci, že je podobná, ale nemám to tak 
dalece prostudované
– ve Vratimově byl krátký provoz linky cítit v ovzduší, potom došlo k požáru (zásah hasičů) a od té doby 
se neprovozuje, ale  možný další provoz není ještě vyřešený
– vedení měst.úřadu v čele s paní starostkou proti provozu pyr.sp. bojují jak to jde, jsou ochotni nám 
předat jejich zkušenosti a radí - nedopusťte provoz neodzkoušené linky u vašich obcí
– paní starostka nám doporučuje najmout si kvalitního právníka, který se orientuje ve správních řízeních
– pozor na integrované povolení, je to správní řízení dle spr.řádu, rozhoduje o povolení provozu a pod-
minkách – musíme si to pohlídat (Z. Noskovi k tomu už něco přišlo)
– pomoc odborníků (chemici,technici) odhalit slabé stránky technologie
– napadnout skladování pneu, o odpady z pyr.spal. nikdo nemá zájem, budou to tady skladovat, pyrolyt.
olej je silná hořlavina, saze silný přenašeč ohně
– každá pneumatika má jiné chem.slož. – výstupy jsou nejisté
– zapojit Českou insp.živ. prostředí
– vymezení prům.zóny – co se smí, co ne 
– spolupráci s konzultantem ing.Ryškou tel.602712787, je to bývalý prac. Česk insp.živ.prostř. – předal 
jsem to Z.Noskovi
– nechat si vypracovat znalecký posudek
– ve Vratimově mají vyjádření z VŠB Ostrava (jsou zde dvě větve odborniků, jedni pyr. spal. podporují, 
protože na to berou granty, druzí jsou proti), že neznají žádné pyrolyt.zařízení, které by nemělo vliv na    
životní prostředí.
– závěrem, co jsem vyčetl v literatuře: je zřejmé, že plány s pyrolyt.spalovnami, do kterých se v SRN 
vkládaly veliké naděje ztroskotaly. Důvodem jsou velké technické problémy a vysoké provozní náklady 
s možnými výstupy dioxinů včetně dioxinů ze zbytků.

S pozdravem
Zdeněk Kofent

ČISTOTA OBCE

Snad každý z nás má nějakého koníčka. Někdo se věnuje sportu, jiný je vášnivým sběratelem známek, 
pohlednic, panenek, modelů apod., další se věnuje své zahrádce, velká většina z nás chová nějakého 
domácího mazlíčka. Pojítkem mezi námi všemi je především dobrý pocit z činnosti, která nám přináší 
radost, zábavu a odreagování se od každodenních starostí a povinností.

Nadcházející teplé dny, které jsou předzvěstí blížícího se jara, velkou většinu z nás lákají k procházkám 
do přírody. Nově vybudované stromové aleje v okolí obce nás k tomu přímo vybízejí. 

Dobrý pocit z pohybu, příjemně stráveného odpoledne se svými blízkými či přáteli však může být silně 
narušen chováním některých neukázněných majitelů psů, kteří své miláčky nechávají volně pobíhat po 
veřejných cestách, na kterých po nich zůstávají neuklizené psí výkaly. Řeknete si, vždyť jsme v přírodě. 
Ale nikomu z nás se nechce při procházce neustále dívat pod nohy a kontrolovat čistotu našich chodníků 
a cest. Pes neví, kde může vykonat svoji potřebu, ale my jsme tu od toho, abychom nepořádek, který po 
něm zůstane, uklidili. Každé „vlastnictví“ nás zavazuje a jako takové by nemělo být zneužito na úkor 
práv druhých anebo v rozporu se zákonem, který chrání obecné zájmy.  

Poděkování patří těm, kteří při procházkách se svými čtyřnohými přáteli nosí v kapse igelitový sáček 
nebo obdobnou pomůcku a výkaly uklízí. Bohužel ti nezodpovědní nám svým chováním znepříjemňují 
pohyb po vesnici a hyzdí její okolí. 

Povinností obce je mimo jiné udržovat pořádek v obci a jejím okolí, ale každá takováto služba stojí 
peníze. Doposud byl úklid psích výkalů ponechán z velké části na majitelích psů. Jak se ale ukazuje, dále 
to tak již není možné. Na základě stále se množících stížností našich spoluobčanů na nepořádek v obci 
tohoto druhu, je obec povinna tento úklid zabezpečit. V důsledku toho obec plánuje na své náklady 
zakoupit speciální vysavač na psí exkrementy a najmout pracovní sílu, která by úklid v obci realizovala. 
Na konci roku obec vyhodnotí, kolik fi nančních prostředků na tuto službu vynaložila. Výdaje za úklid 
psích exkrementů se pak promítnout do úpravy obecní vyhlášky o poplatcích ze psů. 

Věříme, že společnými silami vyřešíme tento problém ke spokojenosti nás všech.

Ing. Monika Randáková, Ph.D.

REVITALIZACE LOKÁLNÍHO BIOKORIDORU LBK2 V OBCI BRAŠKOV

Akce pod tímto názvem přichází v úvahu pro zařazení do programu výstavby obce na období let 2010 – 
2014. Formulace názvu je poplatná terminologii tzv. prioritních os dotačních titulů Státního fondu životního 
prostředí. Zde se jedná o osu 6. - Zlepšování přírody a krajiny a oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur.

Konkrétně jde o logické pokračování stromové aleje vycházející z Dubin pod Valdekem za karlovarskou 
silnicí směrem k lukám nad Družcí, jak je patrné z přiložené mapky „Revitalizace lokálního biokoridoru“. 
Samozřejmě nejde jen o alej, ale ještě důležitější je obnovit původní přírodní strouhu, která zde byla 
odjakživa. Nepřečkala však výstřelky kolektivizace zemědělství za socializmu. Byla cynicky rozorána, 
přestože její důležitá funkce je zřejmá. Možná, že zde proběhl tehdy oblíbený pokus náhrady struh 
meliorací. Strouha zajišťovala odvedení srážkových vod ze severní části Valdeku, z Dubin a přilehlých 
polí až od Kejmarovy skalky. V nejníže položeném místě je pod silnicí zděný kanál s klenbou o světlosti 
200cm, což vypovídá o  jeho významu pro mimořádné srážkové jevy. Zachoval se v poměrně dobrém 
stavu, přestože je ze dvou třetin zaplněn vodou, která nemá kam odtéci vzhledem k rozorané strouze. Tuhé 
zimy ,jako byly obě předcházející, však mohou vést k jeho destrukci a tím ohrožení silničního provozu.  
Památkou na původní strouhu je pouze zbytek remízku.  Podmáčená jsou pole z obou stran silnice až na 
louky, které jsou částečně znehodnoceny. Někteří vlastníci pozemků dokonce porušili předpis ochrany 
zemědělského půdního fondu –„ trvalý travní porost“ a horní část luk rozorali. Z přírodního hlediska 
se jedná o velmi cennou lokalitu se soustavou potoků s remízky a vodomilnou fl orou. Proto  je v plánu 
ÚSES vyznačena jako nezastavitelné území s přírodní funkcí (Np). Louky se dále svažují k obci Družec 
do povodí Kačáku. Území pod doberským Lesíkem s romantickým soutokem několika potoků a cennou 
fl orou je dokonce navrženo jako  významný krajinný prvek (VKP1).

V současné době jsme zahájili jednání s některými vlastníky dotčených pozemků, abychom  věděli,  zda 
náš záměr podpoří a mohli jsme včas připravit projektovou dokumentaci na  obnovení přírodní strouhy s 
jednořadou stromovou alejí. Předpokládáme u těchto pozemků oddělení pruhu o šířce 5m formou věcného 
břemene, pronájmu, případně prodeje.  Věříme, že bude  správně pochopena naše upřímná snaha o nápravu 
křivd, spáchaných na venkovské krajině a že vlastníci pozemků nebudou proti.

Ing. Jiří Kolrusz 

DOKONČENÍ INTERAKČNÍCH KRAJINNÝCH PRVKŮ IP2, IP3 A IP4

Mezi nové záměry, které by mohly být řešeny v programu výstavby obce pro 6.volební období 2010–2014, 
patří založení výše jmenovaných krajinných prvků v severní části katastru obce, jak je patrné z přiloženého 
situačního plánku. Tyto pásy zeleně jsou součástí aktualizovaného plánu ÚSES (Územní systém ekologické 
stability) a jejich cílem je vzájemně spojovat stávající krajinné útvary a navíc plnit funkci tzv. izolační zeleně. 
To znamená minimalizovat negativní účinky od automobilového provozu na rychlostní komunikaci R6 na 
zastavěnou část obce. Jedná se samozřejmě o znečištění ovzduší a hlučnost, jako průvodní účinky všech 
dálnic.  Naše obec byla výstavbou dálnice zvláště silně zasažena. Jelikož nebylo v tomto hustě osídleném 
regionu nalezeno vhodnější řešení trasy, došlo k oddělení osady Toskánka a ke značnému přiblížení k obytné 
zástavbě. Mnozí z občanů si jistě vzpomínají, že se obci podařilo po dlouhých sporech s investorem prosadit 
alespoň zapuštění dálnice do hlubokého zářezu. Ze slibů investora o dokonalých ochranných opatřeních 
včetně izolační zeleně zůstalo jen torzo. Protihlukové stěny nedotažené a částečná izolační zeleň jen nad 
západním koncem Braškova. Z modelových výpočtů hlučnosti a znečištění ovzduší je zřejmé, že místa s 
největším expozicí jsou blízko zástavby na Toskánce, na severním konci Braškova a v nechráněné krajině 
mezi Braškovem a Valdekem, kde dálnice vystupuje na povrch. Z tohoto místa však vanou převládající 
větry od severozápadu opět do Braškova. Alespoň osada Valdek  je dobře ochráněna lesem Dubina. Zvý-
šenou hladinu hluku vnímáme všichni zvláště při nepříznivých klimatických podmínkách. Horší je to se 
znečištěním ovzduší, které působí často nepozorovatelně. Jedná se zejména o Oxid siřičitý, Oxid dusičitý, 
Oxid uhelnatý, Benzen, Benzo(a)pyren a Suspendované částice PM10. 

Škodlivé účinky na lidské zdraví a zvýšení úmrtnosti při překračování předepsaných limitů těchto 
látek není snad třeba komentovat.

Nutno však zdůraznit, že  realizace tohoto celospolečensky prospěšného záměru  závisí pouze na 
dobré vůli vlastníků (převážně místních občanů) dotčených pozemků u dálnice. Záleží na tom, zda bu-
dou ochotni jejich části poskytnout obci, či sami žádat o jejich zalesnění.  Šířka pruhu zalesnění 20 m je 
podle odborníků třeba k dosažení dobrého efektu zlepšení prostředí a zdraví obyvatel. Naše legislativa 
se zalesňováním zemědělské půdy pro takové účely počítá a žadateli (vlastníku půdy) poskytuje nemalé 
dotace. Dotace  na založení lesního porostu je 1954–2590 €/ha/rok, na péči o porost 437 €/ha/rok a na 
náhradu za ukončení zemědělské činnosti 149–294 €/ha/rok.

Ing. Jiří Kolrusz 



Zprávy z komisí
ODPOVĚDNOST ZA CHOVÁNÍ PSA NESE JEHO MAJITEL

Stále se nemění v naší legislativě nic na tom, že pes je považován za věc. Majitel nese tedy plnou od-
povědnost za následky počínání svého psa. To se netýká jen následků po eventuálním napadení lidí, či 
zvířat, ale také psích hromádek na veřejných prostranstvích,  chodnících a cestách. Znovu připomínáme, 
že se majitel psa má na těchto prostranstvích  chovat alespoň tak, jako na vlastním pozemku. To znamená 
uklízet. Na návsích jsou k dispozici sáčky a na polních cestách stačí hromádku odsunout za okraj udržované 
cesty do pole. Pes s normálními zvířecími instinkty značkuje na vyvýšených místech a to jsou okraje cest 

a stromové „ mísy“. Pokud pes tyto 
návyky ztratil, je třeba jej k tomu vy-
chovat. Aleje slouží také k pravidel-
ným vycházkám dětí z naší mateřské 
školky. Tolik dětí lze těžko uchránit 
před znečištěním a následky jsou 
potom přinejmenším trapné. Stejné 
je to i se sečením trávy. Jezdíme snad 
na vlastní zahrádce, aniž bychom 
předem odklidili případné hromád-
ky? Rada obce dospěla k závěru, že 
pokud nedojde ke zlepšení pořádku 
na veřejných prostranstvích a ces-
tách, bude nutno zvýšit poplatky za 
psy. Úklid za všechny neukázněné 
a bezohledné  občany není řešitelný 
jinak, než drahou technikou, obvyk-
lou ve městech. To by znamenalo 
investovat z obecních prostředků do 
vysavače na exkrementy.

Ing. Jiří Kolrusz 

MAŠKARÁDA

V sobotu 5.března se děti i dospělí pobavili na maškarní veselici v restauraci Pod Hvězdičkami.Plakáty 
poněkud zmenšeného textu sice některé lidi znejistily,ale kde jinde by se mohl konat candrbál než Pod 
Hvězdičkami.

Program pro děti byl provázen vystoupením Adélky Zejfartové s kolegy, alias Myš a Maš. Velmi 
příznivý ohlas doprovodů dětí nás potěšil. Soutěž o Braškovského slavíka provázel ostych, ale nakonec 
bylo uděleno 15 slavíků beze zbytku a spousta balónků pro radost. Museli pomoci i přítomní rodiče s 
jejich naplněním a uchycením. Děkujeme panu starostovi za zapůjčení bomby s náplní. Kapela Paradoxy 
velmi ochotně zapůjčila aparaturu na vystoupení a druhou hodinu hrála pro děti sponzorsky. Velký dík 
– zabralo to spoustu prostojů pro kapelu ve spojení s programem.

Veselice pro dospěláky začal s třetinovým obsazením sálu, ale o to víc se ,,rozjela“ zábava v průběhu 
večera. Dorazily maškary, mezi jinými pirátka s hákem na ruce, který při tanci dotyčná obratně využila 
k „zahákování“ partnerů, různé škrabošky, pan Bečka zaujal jako Felix Holzman, a jiné masky. Ovšem 
zářícími hvězdami byli manželé Doksanských, jako šašek a královna s kostýmy opravdu vyvedenými.
Zábava se rozproudila se sérií lidovek a vesele dospěla k tombole,kterou velmi osobitě moderoval ing. 
Doksanský.

A i když tentokrát akci provázelo několik komplikací a neduhů pořadatelek, došlé maškary se pobavily. 
A tombola stála také za výhru – za 4500 Kč bylo spousta výher. Někteří notoričtí výherci vyhráli hned 
několikrát. Věříme, že další akce navštíví více zájemců.

Za kulturní komisi 
Eva Střelečková

SPOJOVACÍ CHODNÍKY DO SOUSEDNÍCH OBCÍ

       V rámci přípravy nového územního plánu obce byla v loňském roce aktualizována i jeho nedílná 
část – plán ÚSES (Územní systém ekologické stability). Naším cílem je zachovat udržitelný rozvoj venkova. 
To znamená maximálně eliminovat negativní účinky rostoucí silniční a letecké dopravy, průmyslových 
zón, čelit tlakům na neplánované rozšiřování intravilánu obce a napravit škody na krajině, spáchané 
během bezhlavé kolektivizace  zemědělství za minulého režimu včetně obnovy některých polních cest. 
Usilujeme o výsadbu tzv. izolační zeleně u rychlostní komunikace R6, o podporu volnočasových aktivit 
a dětských hřišť, o obnovu přirozených krajinných prvků, jako remízků, alejí, potoků, lesních jezírek a v 
neposlední řadě také o vytvoření takové cestní sítě, která umožní bezpečné spojení se všemi sousedními 
obcemi pro pěší provoz.

Pro orientaci přikládáme zjednodušený plánek větší části katastru obce „Akce č.9 Spojovací chodníky 
do sousedních obcí“ se schematickým návrhem tras. Vzhledem k tomu, že jde o tzv. liniové stavby pře-
sahující hranice našeho katastru, oslovili jsme písemně starosty všech sousedních obcí a požádali je o 
spolupráci. To znamená obce Pletený Újezd, Kyšice, Velká Dobrá, Družec a Horní Bezděkov. Sousední 
statutární město Kladno jsme oslovili již dříve a podařilo se nám jej přesvědčit k převzetí realizace páteřní 
cyklostezky „Kladno Kožova Hora – Malé Kyšice“. Pro tuto trasu jsme zajistili zpracování projektové 
dokumentace, avšak realizace by pro jednu obec byla neschůdná. Začátek trasy je na výstupu  lesní 
cesty u kladenského letiště a konec je u Kačáku pod Malými Kyšicemi a dobrá zpráva je, že stavba od 
kladenského lesa již začíná. Pletený Újezd a Toskánka se připojí na cyklostezku jednoduše obnovením 
rozorané polní cesty (1), jejíž pozemek zůstal v majetku obce. Do Kyšic navrhujeme jednak chodník z 
Braškova vpravo podél silnice k Vesetě (2), jednak cestu z jižní části Valdeku do kyšické Ořechovky (3). 
Do Horního Bezděkova se budovanou cyklostezkou otevře již třetí cesta. První je Kamenkou a odbo-
čením vlevo na Bezděkovskou cyklostezku a druhá obnovenou polní cestou z trasy nové cyklostezky od 
kyšického Vinohrádku k bezděkovské Tyrolské hospůdce (na přiložený plánek se nevešlo). Do Družce 
navrhujeme kromě Kamenky, či místní komunikace kolem doberské průmyslové zóny, přírodní trasu 
kolem revitalizované strouhy až k družeckému „Zátiší“(4). Spojení Braškova polní cestou s Velkou 
Dobrou  přetrhla dálnice. Proto jsme obnovili polní cestu na Karlovarskou pod Valdekem z Dubin. 
Pod Valdekem se pro pěší podařilo zajistit rozšíření pravé krajnice vozovky a za místem napojení cesty 
z Dubin se pokusíme zajistit přechod pro chodce. Pro cestu do východní části V. Dobré a na hřbitov 
lze pak využít rozšířenou levou krajnici a chodník v přemostění dálnice. Do  západní části V. Dobré 
může sloužit místní komunikace kolem průmyslové zóny, která je spojena s obcí dvěma lávkami pro 
pěší přes dálnici (5).

Jsme přesvědčeni, že jde o krok správným směrem, který přispěje k návratu ke zdravějšímu životnímu 
stylu.

Ing. Jiří Kolrusz 

SDĚLENÍ POLICIE

A léta běží…
 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Narodili se:
Ondřej BLAŽEK 9.12.2010
Linda IBLOVÁ 3.2.2011
Adam DATEL 12.2.2011
Nicole KOCOURKOVÁ 16.2.2011  Blahopřejeme



Hasiči informují
První měsíce letošního roku byly věnovány hlavně výcviku zásahové jednotky, proběhla dvě 

praktická školení nositelů dýchací techniky. Jedno na polygonu v Příbrami, a ti co se ho nemohli z 
nějakých důvodů zúčastnit měli možnost navštívit polygon hasičů Letiště Praha v Ruzyni. Pro všechny 
absolventy tohoto cvičení se jistě jednalo o zajímavou zkušenost.

V současné době jednáme o zařazení několika členů jednotky do zdravotnického kurzu pořáda-
ného ČČK Beroun.

 Co se týká údržby techniky, byla provedena u obou vozidel STK, tomu předcházela oprava 
Tatry CAS 32 u které docházelo k problémům s řazením, a na druhém voze byla nutná výměna 
obložení brzd. Daří se také zvelebování zbrojnice, byl upraven svolávací systém,vybudována datová 
síť, instalován stožár pro antény TV a internetu , došlo i na vymalování kanceláře a klubovny 
mladých hasičů.

 Jaro již klepe na dveře a proto se také věnujeme přípravě na soutěže v požárním sportu.
V závěru roku jsme získali účelovou dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na nákup vybavení 

pro požární sport ve výši 44 216 Kč. Z této dotace byly pořízeny díly na repasování čerpadla pro 
požární sport a část nového vybavení, jak pro soutěžní družstva mladých hasičů, tak i družstva 
dospělých. Další finanční prostředky na stavbu nových terčů a dalšího vybavení poskytla Obec 
Braškov. 

 Výjezdy jednotky proběhly v uplynulém období dva, v obou případech se naštěstí jednalo o planý 
poplach.

Sbor evidoval ke konci roku 52 členů, z toho 18 v zásahové jednotce a 19 dětí v kolektivu mladých 
hasičů. Další dva zájemci o členství ve sboru, se kterými se počítá i do jednotky, byli přijati v březnu.

 Hasiči Braškov

V tomto roce došlo k poklesu výpůjček vzhledem k estetickým úpravám knihovny (položení no-
vého linolea, vymalování, instalace nového osvětlení, vybourání dveří mezi dětským oddělením a 
oddělením pro dospělé). Knihovna byla proto více jak dva měsíce uzavřena. Výpůjčky dosáhly výše 
4343 svazků knih a knihovnu navštěvovalo 141 čtenářů.

 Knihovna má ve svém fondu 3393 knih a 10 časopisů. Protože součástí doplňování knižního 
fondu je i jeho vyřazování, došlo v tomto roce k obsahové prověrce a bylo vyřazeno 149 zastaralých 
a opotřebovaných knih.

 Finanční náklady na pořízení nových knih a časopisů činily 32.000 Kč. Byl zakoupeno 143 no-
vých knih. Knihovní fond byl i v tomto roce posilován soubory nových knih ze Středočeské vědecké 
knihovny v Kladně. Studijní literatura a školní četba byla zajišťována v rámci meziknihovní výpůjční 
služby rovněž ze SVK v Kladně.

 Koncem roku přibyl do knihovny další počítač, který budou mít děti a dospívající mládež mož-
nost užívat. Knihovna pokračovala v pořádání výtvarných kurzů, kde je možné naučit se pracovat s 
různými materiály a naučit se různé techniky. Kurzy jsou oblíbené a celkem jich bylo uskutečněno 
7 (tupování porcelánu, drátování velikonočních vajec, rozverný náramek, textilní technika a frotáž, 
korálkování, pletení z pedigu a aranžmá vánočního svícnu).

 Navštivte svoji knihovnu, Čeká na vás řada nových knih a hezké estetické prostředí.

 Věra Přibylová
knihovnice

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ

Vážení spoluobčané,
díky obci Braškov jsme mohli dětem, ale i dospělým hasičům koupit starší dodávku.  Již jsme našeho 

„Trandíka“ využili na 2. výlet Mladých hasičů 5. března  2011.
 

Byli jsme pozváni na prohlídku Hasičské stanice Beroun. Kromě prohlídky budovy, aut a výbavy nám 
dále profesionálové ukázali, jak vyprostí zraněného z havarovaného auta. Postupně zabezpečili raněného 
a poté rozstříhali celé auto. Dětem se ukázka moc líbila.

Náš 3. výlet bude v květnu na velikou výstavu hasičských aut a vybavení do Zbirohu.
V červnu se chystáme opět na poslední  3. denní  závody  do Plchova.

Hledáme ochotné dobrovolné hasiče, kteří by si udělali zkoušky „Rozhodčí“.  Aby na závodech nechyběli 
odborníci a zástupci z SDH Braškov.

 POZOR! POŘÁD PŘIJÍMÁME NOVÉ DĚTI!

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

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ DO HASIČSKÉ ZBROJNICE

Scházíme se každý čtvrtek od 17:00 hod do 18:30 hod. 

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

Moc se na Vás těšíme

Vedoucí Mladých hasičů M. Chalupová 

Knihovna
 

BELETRIE
Aston, E.: Slečna Dancy
Brabcová, E.: I doktor je chlap
Clarková, M.: Vánoční plavba
Cole, M.: Dvě ženy
Fairstein, L.: Přesný zásah
Fiendingová, J.:  Šepoty a lži
Gavalda, A.: Kdyby tak na mě někdo někde čekal
Child, L.: Bez slitování
James, P.: Maják
Moravcová, J.: Letí, letí andělíček
McBain, Ed: Poldové
Pospíšilová, J.: Podzimní blues
Rosten, L.C.: Pan Kaplan má stále třídu rád
Steel, D.: Cesty osudu
Stýblová, V.: Most aeskulapů
Vilímková, O.: Učitelkou v Peru

NAUČNÁ LITERATURA
Graclík, M.: Fenomén Dáda
Kovaříková, B.: Jak se dědí sláva
Lamschová, P.: Hezky česky, hravě a zdravě
Motlová, M.: Český rok od jara do zimy
Peterson, K.: Šijeme jednoduché dekorace
Schulz, H.: Nové pletení
Temná historie králů a královen Evropy

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?

(VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH)

ČINNOST KNIHOVNY V ROCE 2010

Okénko pro děti 
Mílé děti,
v knihovně na vás čeká nová kniha od Kláry Trnkové s krásnými obrázky Jiřího Trnky. Dozvíte se v ní, 
jak se dříve žilo a jak si dříve děti hrály.

 Jaro je jako nový začátek, Příroda se probouzí ze zimního spánku, mrká na nás fialkovýma očima, 
objevují se něžné hlavičky sněženek a hned po nich přicházejí zlaté petrklíče. O těch se říká, že odemykají 
zemi.
 Hračky byly tenkrát prosté, ale děti, stejně bystré a šikovné jako dnes, si dokázaly vymyslet nejrůznější 
hry. Děvčátka dělala panenky z bezové duše a pletla jim kolébky ze stébel trávy. I tenkrát chtěly být malé 
dívenky vílami a princeznami. Vily si věnečky a prstýnky z lučního kvítí a z trávy pletly košíčky. Ozdobené 
a krásné pak tančily a zpívaly na rozkvetlých loukách, jak je to učily maminky a babičky.
 Kluci vyráběly píšťalky z vrbových proutků. Píšťalička se musela správně vyřezat potom opatrně klepá-
ním kolem dokola uvolnit kůra a už se mohlo vesele pískat. Kudličkou si vyřezávali také lodičky z kůry a 
pouštěli je na rybníku nebo po potoce. Každý musel být šikovný jako jeho tatínek a dědeček.
 Děti také cvrnkaly kuličky do důlku, bičem honily káču a tloukly špačky. Kuličky bývaly hliněné, skle-
něnky byly vzácné. Káča byla takový dřevěný kužílek a roztáčela se bičem. Špalíčku dřeva seříznutému na 
obou stranách do špičky se říkalo špaček. Položil se na zem a klacíkem se silně uhodilo do jednoho konce, 
vyhrával ten, komu špaček doletěl nejdál.
 Hry měly svá přísná, ale v každém kraji jiná pravidla.

JARNÍ PRANOSTIKY

• Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
• Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku.
• I když kluci v dubnu bez kabátů běží, často hospodáři na úrodu sněží. 
• Jak prší v březnu, sněží v máji.
• Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude mrazů po velikonocích.
• Dubnový sníh rodí trávu.
• Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
• Mokrý duben – hojnost ovoce.
• Duben chladný a deštivý – úroda nás navštíví.
• Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
• Na mokrý duben – suchý červen.
• Májová vlažička – naroste travička; májový deštíček – naroste chlebíček.
• Májová kapka platí nad dukát.

Trnková, K.: Český rok
Wilkinson, R.: Patchwork pro moderní ženu

KNIHY PRO DĚTI
Černík, M.: České Vánoce Josefa Lady
Francková, Z.: Hledačka štěstí
Francková, Z.: Nebe, peklo ráj
Godard, D.: Princové a princezny
Kniha pro správné kluky
Kohoutková, I.: Dějepis na dlani
Lanczová, L.: Pojď se mnou Radko
Lanczová, L.: Panna nebo Blíženec
Libelová, M.: Co dělají hasiči
Jenningr, T.: Svět přírody pro zvídavé kluky a holky
Miler, Z.: Krtek a zelená Hvězda
Miler, Z.: Krtek a Vánoce
Nepil, F.: Štuclinka a Zachumlánek
Němcová, B: Pohádky pro maličké
Němcová, B.: Pohádky a pověsti
Trnka, J.: Zimní říkadla
Vlčková, A.: Pohádky plné kouzel
Weinnoldová, A.: Poznáváme hodiny a čas

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



Sport
ŽELINA ZVE BRAŠKOVÁKY NA FOTBAL 

Býval dlouhodobě nejlepším střelcem okresní soutěže. V dresu Braškova vstřelil Jaroslav Želina 
historicky nejvíce branek. Přesto se mu jako hráči nikdy nepodařilo postoupit do vyšší krajské soutěže. 
I nadále však zůstal Braškovákem a tým dovedl k postupu jako trenér. „Jde o největší úspěch fotbalu, jaký 
jsme tu dokázali“, říká s hrdostí.

Jardo, kdy jsi poprvé nastoupil za tým Braškova?

Můj první zápas jsem odehrál v roce 1986. Tehdy jsem přišel z dorostu Kabla Kladna, kde jsem hrál 
druhou dorosteneckou ligu.

A jak dlouho jsi vydržel v dresu místního klubu?

Aktivní hráčskou kariéru jsem zakončil na jaře roku 2004, takže nějakých osmnáct let.

Víš, kolik jsi za tu dobu nastřílel gólů?

Já sám jsem si statistiku nevedl, kroniku o braškovském fotbale vedl pan Hroník a teď pokračuje pan 
Kreizinger. Celkem jsem zaznamenal 395 branek včetně dvaceti hattricků, jednou se mi dokonce podařilo 
vstřelit šest gólů v jednom zápase.

Přes všechny ty branky se ti ale jako hráči nikdy nepodařilo postoupit do krajské soutěže. Co chybělo 
k postupu?

Někdy chybělo i to pověstné štěstí, vždyť jsme skončili šestkrát druzí a občas už byli pro smích, že se 
nám nedaří postoupit. Také se nedařilo dlouho vhodně doplnit tým, až později přišli Nachtigal a Frid-
rich, s ligovými zkušenostmi se vrátil Petr Brabec, byl jsem tu já, Martin Veselý, Petr Zajíc, ale postup 
se přesto nepovedl.

Kdy bylo k postupu nejblíže?

Při reorganizaci soutěží, to z kladenského okresu  postupovaly hned tři týmy, ale my skončili až čtvrtí. 

„S Petrem Oličem nám to výborně klapalo. Škoda, že se rozhodl letos v zimě s trénováním skončit.“

Co se ti nepodařilo jako hráči, to se ti podařilo jako trenérovi. Jak si začal s trénováním?

Začal jsem jako hrající asistent, to trvalo půl roku. Pak jsem v lednu 2005 přebral tým spolu s Petrem 
Oličem. Petr strávil převážnou část fotbalové kariéry spolu s bratrem na Kablo Kladně, kde hrál doros-
teneckou druhou ligu. Mezi dospělými pak byl u největšího úspěchu „Kablovky“, když se týmu podařilo 
postupit až do divize. Konec kariéry zakončil na Braškově, ale mezitím působil i několik let v  Německu. 
Tým tak začala vést dvě levá křídla.

 
A jak vypadala spolupráce dvou levých křídel na lavičce braškovského týmu?

Myslím, že vše klapalo od samého začátku. Ten první půlrok jsme dotáhli tým, který měl velkou ztrátu 
až na druhé místo. Horší to bylo v ročníku 2005/06, to jsme naopak promarnili velký náskok a skončili 
opět druzí. Navíc po sezoně skončil brankář Manda a zkušení hráči Váňa s Brabcem.

Pak se ale z ničeho nic zrodil tolik tížený postup…

Ano, do týmu přišel mladý brankář Jaroslav Kohout z dorostu SK Kladno a my najednou začali vyhrávat. 
Přitom jsme zrovna tento ročník mezi favority na postup nepatřili, ale vyhráli jsme prvních dvanáct kol a 
prohráli až poslední s Hostouní 1:2. Po podzimu jsme tak měli náskok devíti bodů. To byl základ postupu.

Jak poté probíhala zimní příprava?

Na klukách byla vidět velká odhodlanost k postupu, sami si přidávali třeba v posilovně nebo i v běhání, 
nic neošidili. Navíc se nám podařilo tým doplnit o Tomáše Zelenku z Velké Dobré, který přišel na půl 
roční hostování a také přišli bratři Maňkošové z Velkého Přítočna.

Kdy už jsi opravdu začal věřit v postup?

Jarní část soutěže nebyla vůbec jednoduchá, ale když jsme vyhráli na Doksech, tak už jsem tomu 
opravdu věřil.

Po historickém postupu přišly určitě velké oslavy?

Oslavy byly opravdu moc zajímavé a trvaly celý víkend. Na fotbalovém hřišti jsme měli postavený velký 
vojenský stan, který nám zapůjčil ze své sbírky starosta Vladimír Dráb. Přišli lidé, kteří se dlouho věnují 
braškovskému fotbalu, ale i bývalí hráči, lidé z vedení okresního fotbalu, a také obyvatelé obce. Měli jsme také 
živou kapelu a všichni se dobře bavili, až tedy na druhou část obyvatel, kteří z nás asi velkou radost neměli. 

„Nachtigal mě budí ze sna“

V létě už ale také začaly plány na první ročník v I.B třídě. Doplnili jste nějak tým?

Přišel Pavel Přichystal z pražských Kunratic a také zkušený Bartoš. Navíc se nám podařilo v zimě ukrást Tomáše 
Tichého z Velké Dobré, který má ligové zkušenosti. Dále v zimě přišel mladíček Repaský z dorostu SK Kladno.

Hned po prvním ročníku se ale mohl slavit postup znovu, že?

Ano, v soutěži jsme skončili na druhém místě za vítěznými Lidicemi. Ty postup do vyšší soutěže odmítly 
a tak jsme byli na řadě my, ale nakonec jsme také postup odmítli. V prvním ročníku jsme také odehráli 
asi nejkvalitnější zápas v historii braškovského fotbalu. Byl to první domácí zápas jarní části soutěže s 
vedoucími Kralupy nad Vltavou. Ty byly po podzimu suverením lídrem soutěže. My zvítězili 1:0 brankou 
Dudy. Na zápase, který byl na úrovni daleko vyšších soutěží, se bylo podívat téměř tři sta lidí.

Proč jste tehdy odmítli další postup?

Jednoznačně kvůli fi nanční stránce. V I.A třídě už více cestujete, platíte kvalitnější rozhodčí, také je na 
každém utkání delegát, a to stojí daleko více peněz a my máme jen jednoho hlavního sponzora – místní fi rmu 
Kartex. Upřímně ale dodávám, že jako hráč bych takové rozhodnutí vedení jen těžko zkousl a kluků mi bylo líto.

I další ročníky však vypadaly a stále vypadají velmi dobře?

Určitě. Zatím jsme pokaždé skončili na pomyslné bedně, a to jednou druzí a dvakrát třetí. Navíc Honza 
Nachtigal vždy kraluje střeleckým tabulkám soutěže. Dokonce mě občas budí ze sna, aby nepřekonal mé 
historické tabulky (smích). Samozřejmně, že to Honzovi ale moc přeji. 

Takže v braškovském fotbale panuje spokojenost?

Tak můžeme říct, že jsme za tři roky v I.B třídě neudělali sportovní ostudu a dobře reprezentujeme 
jméno naší obce. Jde o velmi kvalitní soutěž, kde hraje hodně týmu z Kladenska a tudíž má mnoho utkání 
nádechu derby. Jen mě trošku mrzí, že na naše domácí utkání chodí průměrně sto až stopadesát diváků. 
Rád bych pozval více Braškováků na fotbal.

FOTBAL – MLÁDEŽ 

Na Braškově se nezapomíná ani na výchovu mladých fotbalových talentů. V červnu roku 2010 pro-
běhl nábor žáků do místního klubu. Ti hrají okresní soutěž starších žáků a v polovině soutěže jsou na 
třetím místě.

Ve zmiňovaném náboru hráčů se podařilo přilákat chlapce z Unhoště, Červeného Újezdu a Žehrovic. 
Dal se dohromady tým, který vede Roman Štáfek. „Kluci v létě hodně makali, aby se připravili na podzimní 
část soutěže,“ říká.

Nově sestavený tým fi guruje v polovině soutěže na třetím místě. Braškov dokázal v osmi zápasech hned 
pětkrát vyhrát a třikrát prohrál. „Mrzí nás domácí prohra s Černucí 1:2, nebo ve Smečně 0:1,“ říká trenér. 
Přesto však v týmu převládá pozitivní atmosféra. „Kluci hrají s nasazením a na tréninku makají. Odměnou 
jim pak byly vítězné zápasy,“ dodává. Braškov si dokázal postupně poradit s Kačicí 6:1, se Švermovem 2:1, s 
Olovnicí 3:1, s Hrdlívem 5:0 a s Pcherami 8:2. „Na poslední domácí zápas se přišlo podívat mnoho diváků a 
kluci předvedli krásný výkon,“ říká Štáfek.

Žáci poctivě a svědomitě trénovali celou zimu, aby se důkladně připravili na jarní část soutěže. „Rád 
bych poděkoval klukům za píli a poctivost. Dále rodičům za výdrž a podporu,“ děkuje Roman Štáfek, trenér 
braškovské mládeže.

JARO DĚLÁ POKUSY, VYSTRKUJE KROKUSY… 

ale to zdaleka není všechno, vážení spoluobčané. Chodíme s dětmi na procházky, pátráme po prvních 
poslech jara a hádejte, kdo to vyhrál?! No přece psí hovínka! Těch jsme našli mezi posly jara desítky.

Na trávě v obci, kolem nových chodníků, na cestách k Háji, u chodníku na Toskánku a tak různě - prostě 
všude.

Již v loňském roce jsme v Braškovských novinách prosili majitele psů o pochopení, aby odstraňovali 
produkty zdravé výživy svých miláčků. Ale jak se to říká v české fi lmové pohádce O statečném kováři…,,A 
nedají si říct a nedají..“. A že hasiči, kteří se starají o údržbu trávníků, umístili tabulky s velmi jadrnými 
upozorněními na znečištění udržovaných ploch. A co travnatých - přímo uprostřed chodníku nacházím 
tyhle ,,produkty“.

Nic!  Prostě bobky jsou všude. A tak na neukázněné majitele psů doplatí zřejmě i ti slušní, kteří v kapse 
nosí svoje úklidové ,,nádobíčko“ nebo pytlík.

Jako zastupitel občanů i jménem našich čtyřiceti dětí v MŠ, stejně jako mnoho ostatních občanů,  proto 
žádám nápravu. Zejména naše děti na vycházkách musí denně dávat pozor, aby si nepřinesly na botách něco 
víc než bláto. Při minulém slunečném počasí a větru, kdy všechno uschlo na prach, nečistoty s nákladem 
bakterií poletují vzduchem opravdu intenzivně.

Do okolí obce, chodníků, travnatých ploch, alejí stromů (které jsme s dětmi pomáhali zahradníkům 
sázet) a vůbec prostředí, ve kterém žijeme, se investovaly desítky milionů korun a to není konec. Pro sport 
a relaxaci se staví in-line dráha, turistické stezky, cyklostezky jsou v plánu, a to by mělo být ozdobeno psími 
bobky? S tímto přístupem pejskařů to asi nebude žádná sláva.

O úklid se zřejmě bude muset postarat obec, což jsme my všichni, a ono to něco stojí. Předběžné infor-
mace znějí na: 60 000 Kč za přístroj a 40 000 Kč provozní náklady, tedy cca 100 000 Kč za rok. Stojí to za 
to? Tyto peníze by se určitě mohly využít účelněji.

Ruku v ruce s tímto případným opatřením se samozřejmě ,,svezou“ i poplatky ze psů, zřejmě několika-
násobně. O tom rozhodne zastupitelstvo zároveň s návrhem na změnu obecní vyhlášky. 

Eva Střelečková

Zprávy z MŠ

POZVÁNKA NA POZVÁNKA NA 
VYSOKÝ VRCHVYSOKÝ VRCH

Zveme všechny příznivce pěstování žízně a pohybu v krásné 

přírodě na již 3. ročník „Žíznivého pochodu na Vysoký 

vrch“. Sejdeme se první květnovou sobotu – 7.5. v 10 hodin 

v restauraci Stará hájovna na Valdeku. Zde nás čeká i malé 

občerstvení, kterým zahájíme pěstování žízně. 

Trasa vede přes Čertovku a Vinohrádek na Horní Bezděkov, 

skrze bývalý vojenský prostor Brdce, kousek podél Kačáku 

na Poteplí a posléze strmě na Vysoký vrch (486 m n.m.). Na 

zpáteční cestě si uděláme zastávku na opečení „buřtíků“.

Návrat do Staré hájovny předpokládáme v 15

hodin. Zde budeme společně vytvořenou žízeň hasit. 

Těšíme se na vás. 

S sebou „buřt“ a dobrou náladu.

Ilona Konečná  
za Spolek pro pěstování žízně
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