
Všichni občané jsou srdečně zváni na 

15. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV

které se koná 

V PONDĚLÍ 16. PROSINCE 2013 V 17,00 HOD. 
NA OBECNÍM ÚŘADĚ BRAŠKOV

s tímto programem:
 

1. ZAHÁJENÍ
2.  KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 13. A 14. ZASEDÁNÍ
3.  ZPRÁVA O FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ OBCE K 30. 11. 2013
4.  VÝSLEDEK DÍLČÍ KONTROLY HOSPODAŘENÍ OBCE ZA R. 2013
5. PROGRAM VÝSTAVBY
6.  NÁVRH 5. ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK 2013
7.  NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2014
8.  SCHVÁLENÍ VÝSLEDKŮ VÝBĚR. ŘÍZENÍ
9.  RŮZNÉ
10. DISKUSE
11. USNESENÍ A ZÁVĚR

Pozvánka

BRAŠKOVSKÉ
NOVINY 

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

prosinec 2013  Ročník: 23  Číslo: 3

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 

Advent je zde a s jeho příchodem bychom měli hlavně zpomalit a najít si čas na všechny 
příjemné a tradiční procesy, které se tohoto období týkají. Také se každý z nás pokusme 
bilancovat a zamyslet nad uplynulým rokem 2013. Já stručně shrnu, co si myslím, že se 
událo ve věcech obecních. 

Nejdůležitější událostí tohoto roku bylo vybudování chodníku z Braškova do Kyšic, 
takže škola v Unhošti je dosažitelná po chodníku a nejen po silnici. 

Další aktivitou je  místní komunikace Budovatelů, která propojuje hřiště J. Valeše 
s Hájem, dále je to výsadba zeleně na Toskánce, která velmi příjemně vítá občana při-
jíždějícího z Kladna do naší obce. 

Co se nových služeb týká, vzniká nám na Braškově hostinec U Chalupů, který ve své 
stoleté tradici, bude pod vedením pana Petra Suchého, pokračovat. V tomto objektu také 
vznikne lékárna, ve které paní magistra Suderová významně změní dosažitelnost léčiv, 
především pro naše starší spoluobčany. 

Samozřejmě všechny obecní aktivity byly fi nancovány z dotačních prostředků a díky 
tomu obec končí rok s přebytkem hospodaření asi 4 mil. Kč. 

Pro mne smutnou událostí je spor mezi vlastníky pozemků a obcí ohledně formálních 
nedostatků při vzniku našeho územního plánu. Jak je vidět některým z nás se nechce 
opustit myšlenka vytvoření byznysu v krajině katastru obce, a to především v návaznosti 
na Prahu a R6. Prostřednictvím těchto novin Vám všem vysílám informaci, že i kdyby 
díky těmto formálním nedostatkům byla fi losofi e našeho územního plánu jakkoli poško-
zena, stane se pouze jediné, a to, že díky naprosto jednotnému a konsistentnímu přístupu 
občanů a zastupitelů okamžitě zrealizujeme nový územní plán a mohu vám slíbit, že 
co se veřejných staveb, prostranství a ochrany krajiny  týká, bude výrazně kvalitnější. 

Další stavební aktivity najdete v tabulce rozvoje obce v těchto novinách. 
Závěrem děkuji všem zastupitelům za aktivní sounáležitost hlavně při budování obce. 
Vám všem občanům Braškova, Toskánky a Valdeku, přeji veselé Vánoce a hodně 

zdraví v novém roce.
 Ing. Vladimír Dráb

starosta@braskov.cz

foto: Ing. J. KolruszUlice U Dubu

Zastupitelstvo po projednání:

a) bere na vědomí:
1.  Zprávu o kontrole plnění usnesení 11. zasedání zastupitelstva
2. Zprávu o fi nančním hospodaření obce k 31. 5. 2013
3. Odstoupení p. T. Votavy z funkce člena rady obce

b) schvaluje:
1.  Závěrečný účet obce Braškov za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 

rok 2012 bez výhrad
2.  Podle ustanovení §84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní závěrku roku 2012 včetně 

výsledku hospodaření za rok 2012 ve výši 1.842.210,65 Kč
3.  Aktualizovaný Program výstavby obce
4.  Návrh vyhlášky č. 1/2013 o zákazu provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloter-

ních terminálů, lokálních loterních systémů a jiných podobných her
5.  Smlouvu s LESY ČR, s.p. o směně pozemků p.č. 245/1, 245/4, 245/14, 245/18, 312/1 a 324.

c) souhlasí: 
1. Se zveřejněním záměru obce prodat část pozemku p.č. 11/15
2. S odkoupením pozemku č. 61/17 za cenu 253.800 Kč 
3. S uzavřením smlouvy na zpracování studie ověřující reálnost záměru na zřízení chodníku Valdek – 

V. Dobrá
4. Se záměrem na zřízení chodníků v ul. Pražská podle předloženého návrhu a žádostí o dotaci na tuto 

akci na SFDI
5. S uzavřením smlouvy na zpracování kompletní žádosti projektu (části A Programu výstavby obce) a 

jeho administrace se společností SPF Group v.o.s.
6. S uzavřením dílčích smluv na zajištění výběrových řízení na projekty A a B Programu výstavby obce 

včetně Víceúčelového objektu  podle uzavřené rámcové smlouvy se spol. M-Finance s.r.o.
7. S uzavřením mandátní smlouvy se spol. WITERO s.r.o. na zabezpečení podkladů a přípravu žádosti o 

dotaci na akci „Rekonstrukce a rozšíření kapacity MŠ Braškov“
8. S uzavřením smlouvy se zhotovitelem projektu na rekonstrukci a rozšíření kapacity MŠ s fi rmou AS-

PECT DESIGN
9.  Se zřízením funkce „správce – tech. pracovník“a návrhu na výběrové řízení
10.  S uzavřením smlouvy na zpracování projektové dokumentace „Revitalizace Braškovského potoka“ s 

fi rmou TEREN DESIGN

d) volí:
1. Členkou rady obce ing. K. Dolejšovou

e) pověřuje starostu obce:
1. K uzavření dnes schválených a odsouhlasených smluv zastupitelstvem.

Zastupitelstvo po projednání:

ověřilo:
Soulad dokumentace Územního plánu Braškov s podmínkami podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

rozhodlo:
 O podaných námitkách k návrhu územního plánu dle předloženého návrhu.

souhlasí: 
 S řešením podaných připomínek k návrhu územního plánu dle předloženého návrhu.

vydává Územní plán Braškov:
formou opatření obecné povahy obce Braškov č. 1/2013, a to v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 
písm. c) a § 54 odst. 2) zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu.

ukládá: 
starostovi obce oznámit vydání Územního plánu Braškova veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

sděluje: 
v souladu s požadavkem § 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., že Krajský úřad Středočeského kraje, 
odbor životního prostředí a zemědělství vydal souhlasné stanovisko z hlediska posuzování vlivů 
Územního plánu Braškova na životní prostředí, a to s podmínkami. Část podmínek ze stanoviska, 
týkajících se podrobnosti územního plánu byly respektovány, a to podmínky pouze v podrobnosti, 
kterou umožňuje územní plán. Některé podmínky nebyly akceptovány. Podrobně zpracováno 
v odůvodnění územního plánu zpracovaném pořizovatelem.

Usnesení č. 1
12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Braškov, 

konaného dne 24. června 2013 na OÚ Braškov

Usnesení č. 2
12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Braškov, 

konaného dne 24. června 2013 na OÚ Braškov



Zprávy z obecního úřadu

51. schůze rady 10. 6. 2013
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí

• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• zprávu o hospodaření obce k 31.5.2013
• nejasnosti kolem posunu hranice katastru na Toskánce 

• souhlasí
• s 2. změnou rozpočtu na r.2012
• s doplněním programu 12. zasedání zastupitelstva 24.6.2013
• s ustanovením 2 nových porybných
• s předloženou aktualizací „Programu výstavby“
• s rozšířením obecního úřadu o funkci správce majetku
• s programem 52. schůze rady dne 8.7.2013

• nesouhlasí
• se stavbou domu na pozemku p.č. 258/143, nabízeného v rozporu s územním plánem jako dvojdomek

52. schůze rady 8. 7. 2013
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí

• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• hodnocení průběhu a výsledků 12. zasedání zastupitelstva obce

•  souhlasí
• s aktualizací „Programu výstavby“
• s programem 53. schůze rady dne 22.7.2013

•  ukládá
• projednat v komisích ŽP a výstavby studii Revitalizace Braškovského potoka a předložit Radě 

návrh na vybranou alternativu řešení

•  nesouhlasí
• se stavbou domu na pozemku p.č. 258/143, nabízeného v rozporu s územním plánem jako 

dvojdomek a ukládá odvolat se do vydaného stavebního povolení

Zastupitelstvo po projednání:

a) bere na vědomí:
1. Zprávu o kontrole plnění usnesení 12. zasedání zastupitelstva
2. Zprávu o fi nančním hospodaření obce k 31. 7. 2013

b) schvaluje:
1.  3. změnu rozpočtu obce pro r. 2013 s celkovými příjmy a výdaji ve výši 12 968 tis. Kč. Rozpočet 

je vyrovnaný.
2. Aktualizaci Programu výstavby z července 2013
3.  Výsledky výběrových řízení na zhotovitele těchto akcí:

• Prováděcí projekt „Galerie pod širým nebem“ a smlouvu s ing. J. Kolouchem.
• Prováděcí projekt akce „Interaktivní expozice pro děti a dospělé“ a smlouvu s p. T. Prynychem.
• Prováděcí projekt na „obj.  103 – parkoviště“ a uzavření smlouvy se zhotovitelem K-projekt.
• Výkon tech. dozoru investora na akce zařazené v Programu výstavby jako „Vítejte v Braškově 

– podpora a rozvoj cestovního ruchu“ a smlouvu s ing. J. Rysem
• Prováděcí projekt akce „Změna víceúčelového objektu“ a smlouvu s p. V. Prynychem
• Realizaci veř. osvětlení chodníku Braškov–Kyšice a uzavření smlouvy s p. J. Votavou

4. Dílčí mandátní smlouvy s fi rmou M-Finance, s.r.o. na administraci akcí:
• Vítejte v Braškově – podpora a rozvoj cestovního ruchu v obci Braškov
• Oprava místních komunikací v obci Braškov
• Obecní víceúčelový objekt
• Izolační zeleň Toskánka

c) souhlasí: 
1. S přijetím dotace SFŽP na akci „Izolační zeleň  Toskánka“ ve výši 1.454.435,-- Kč a s fi nanční 

spoluúhradou z rozpočtu obce ve výši 171.110,-- Kč.
2. S přijetím dotace na akci „Ulice Budovatelů, Braškov“ ve výši 6.700 tis. Kč a s fi nanční spoluúčastí 

z rozpočtu obce ve výši 1.138 tis. Kč
3. S prodejem části pozemku č. 11/15 o výměře cca 82,5 m2 za cenu 350,-- Kč/m2 p. ing. Fröhlichovi
4. Se směnou částí pozemků č. 177/9 a č. 177/17 v rozsahu 33 m2 manželům Strnadovým
5. S úhradou příspěvku ve výši do 50 tis. Kč ve prospěch Letohrádku Vendula při příležitosti pořádání 

nadačního festivalu „Valdecký háj“

d) pověřuje starostu obce:
1. K uzavření dnes schválených a odsouhlasených smluv zastupitelstvem.

Zastupitelstvo po projednání:

a) schvaluje:
1. S průběhem výběrového řízení na zhotovitele Izolační zeleň Toskánka
2. S bezúplatným převodem části pozemků silnice p.č. 370 v obci Braškov pro zřízení chodníku Toskánka
3. S odkoupením pozemků č. 11/14, 284/8 a 284/11 od p. Josefa Kusaly za cenu 117.410,-- Kč podle 

znaleckého posudku
4. S dělením pozemku č. 61/61 pro Státní pozemkový úřad a jeho směnou za pozemek č. 47/3 (vodní tok) 

a se směnou zbývající části pozemku na vyrovnání majetkoprávních vztahů s paní Š. Hřebíkovou.
5. S uzavřením dohody o právním zastoupení s JUDr. Svobodovou ve věci žaloby na část územního plánu.
6. S uzavřením partnerských smluv na akce uvedené v části „A“ Programu výstavby s Muzeem 

v Unhošti, fi rmou Kartex, Letohrádkem Vendula a Svazkem obcí MR Bratronicko.
7. S uzavřením partnerských smluv pro akci „Rekonstrukce MŠ“ s obcemi Kyšice a Pletený Újezd, 

s fi rmou Kartex a Letohrádkem Vendula.
8. S uzavřením smlouvy o výkonu tech. dozoru na akci Izolační zeleň Toskánka s paní Pavlínou 

Novotnou za cenu 15.000,-- Kč.
9. Předběžně s uzavřením smlouvy se zhotovitelem výsadby zeleně podél chodníku Braškov–Kyšice 

za cenu do 200.293,-- Kč

b) pověřuje 
radu obce:
1. k odsouhlasení výsledku výběr. řízení akce Izolační zeleň Toskánka podle návrhu M-Finance
2.  k defi nitivnímu odsouhlasení výběrového řízení na dodavatele zeleně podél chodníku Braškov–Kyšice
starostu obce:
1. k uzavření dnes zastupitelstvem schválených a odsouhlasených smluv.

Usnesení
13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Braškov, 

konaného dne 2. září 2013 na OÚ Braškov

14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Braškov, 
konaného dne 23. září 2013 na OÚ Braškov

53. schůze rady 22. 7. 2013
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí

• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• zprávu o fi n. hospodaření obce v 1. pololetí 2013

•  souhlasí
• s aktualizací „Programu výstavby“
• s variantou č. 1 studie „Revitalizace Braškovského potoka“
• s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene s ČEZ na přeložku VN, trafostanici a rozvody 

NN v lokalitě U Hřiště
• s programem 54. schůze rady dne 5.8.2013

•  ukládá
• místostarostovi zorganizovat jednání k upřesnění rozsahu údržby veřejné zeleně

•  nesouhlasí
• se zřízením druhého vjezdu na pozemek p.č. 258/143

54. schůze rady 5. 8. 2013
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí

• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

• stanoví
• termín mimořádného 13. zasedání zastupitelstva na 2.9.2013, zejména k projednání výsledků 

výběrových řízení na projektanty, zhotovitele, stavební dozor a geodetické práce

• souhlasí
• s objednáním dokumentace pro územní řízení akce „Revitalizace Braškovského potoka“ podle 

alternativy č. 1 studie
• se směnou pozemku s manž. Strnadovými
• s aktualizací „Programu výstavby“ v souladu s předpokládanými požadavky žádosti o dotaci
• s event. odkoupením pozemků p. Kusaly u Braškovského rybníka
• s programem 55. schůze rady dne 19.8.2013

• nesouhlasí
• se změnou hranice kat. území mezi obcí Braškov a Pletený Újezd

• ukládá
• místostarostovi obce požádat katastrální úřad o uvedení hranice kat. území na Toskánce do 

původního stavu

55. schůze rady 19. 8. 2013
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí

• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• výsledek hospodaření obce k 31.7.2013
• dopis na katastrální úřad k záležitosti posunu hranic kat. území mezi obcemi Braškov a 

Pletený Újezd

• upřesňuje a doplňuje
• program 13. zasedání zastupitelstva, které bude svláno na 2.9.2013

• souhlasí
• s předloženým návrhem 3. změny rozpočtu na rok 2013
• s předložením výsledků výběrových řízení na projekty akcí, zařazených v programu výstavby 

ke schválení zastupitelstvu obce
• s přijetím dotace SFŽP na akci „Rekreační a izolační zeleň v obci Braškov–Toskánka a s jejím 

kofi nancováním z rozpočtu obce
• s výběrem zhotovitele na veř. osvětlení „Chodníku Braškov – Kyšice“
• s prodejem části pozemku p.č. 11/15 v rozsahu cca 80 m2 za cenu 350 Kč/m2 a s podmínkou 

předložení geom. plánu skutečného zaměření
• se směnou části pozemku p.č. 177/17 za část pozemku p.č. 177/9 o výměře 33m2

• s programem 56. schůze rady dne 9. 9. 2013

• ukládá
• starostovi obce předložit dnes schválené návrhy k odsouhlasení zastupitelstvu obce
• ing. Dolejšové zajistit podklady pro schválení dnes odsouhlasených závěrů k výběrovým řízením 

zastupitelstvem obce

56. schůze rady 9. 9. 2013
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí

• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• orientační informaci o přípravě parlamentních voleb

• upřesňuje a doplňuje
• program 14. mimořádného zasedání zastupitelstva, které bude svoláno na 23.9.2013
• minimální počet členů okrskové volební komise na 5

• souhlasí
• se zveřejněním záměru na směnu pozemků manž. Hřebíkových p.č. 61/42, 414, 415 a 35/9 za 

odpovídající část obec. pozemku p.č. 61/61
• s odkoupením pozemků p.č. 11/14, 284/8 a 284/11 od p. Kusaly
• s programem 57. schůze rady dne 30.9.2013
• s umístěním dalších kontejnerů na sklo, papír a železo
• se stanovením doby ukončení koncertu „Valdecký háj“ dne 14.9.2013 na 24,00 hodin a uděluje 

výjimku z doby rušení nočního klidu

57. schůze rady 30. 9. 2013
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí

• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• informaci o přípravě parlamentních voleb a jmenování zapisovatelky OVK

• souhlasí
• s úhradou nákladů na provoz čerpadla podle odpočtového elektroměru v MŠ
• s výběrem zhotovitele zeleně podél chodníku Braškov – Kyšice fi rmu „Zakládání a údržba 

zeleně“ za cenu 200.293,-- Kč vč. DPH
• se zpracováním jednoduché studie odbahnění rybníka jako podklad pro žádost o dotaci
• s programem 58. schůze rady dne 14.10.2013

• ukládá
• plnit jednotlivé úkoly pro přípravu voleb podle harmonogramu ministerstva vnitra

• nesouhlasí
• s projektovou dokumentací novostavby RD na poz. p.č. 243/39, která je v rozporu s územním 

plánem a územním rozhodnutím pro tuto lokalitu



Zprávy z obecního úřadu

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BRAŠKOV NA ROK 2014
PŘÍJMY částka
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR) 7 900 000,00
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 520 000,00
NEDAŇOVÉ 875 000,00
pronájmy 10 000,00
odpady 650 000,00
zn. na popelnice
pytle na tř. od.
popl. velk. a neb. odpad  
správní poplatky (vč. automatů) 20 000,00
Ekokom 50 000,00
výtěžnost výher. hracích automatů 75 000,00
prodej pozemku 33 000,00
ostatní nedaň.příjmy 37 000,00
Hasiči – smlouva s obcí Kyšice 12 000,00
Hasiči – smlouva s obcí Velká Dobrá 24 000,00
DOTACE – OÚ – státní správa 200 000,00
DOTACE na izolační zeleň Toskánka 3 800 000,00
Věcná břemena 1 500 000,00
Příspěvek na VO kruhový  objezd 50 000,00
Hudební festival-sponz.dary 35 000,00

 
PŘÍJMY CELKEM 10 339 000,00

VÝDAJE:
NEINVESTIČNÍ 6 458 000,00
správa OÚ 3 400 000,00
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
kronika - materiál a odměna 35 000,00
rozvoj a podpora mlád.oddílu kopané 100 000,00
hřiště Valdek-dotace na provoz 200 000,00
dětské hřiště Braškov 50 000,00
údržba a opravy silnice,chodníky, rybníky 20 000,00
veřejné osvětlení - el.energie + údržba 550 000,00
údržba veřejná zeleň 600 000,00
odpady celkem (VaN,CZ Ekologie) 750 000,00
MPS zál.na známky
likvidace velkoobjemového odpadu
nebezpečný odpad
Hospic ,Pion.Unhošť,AVES,-sponz.dar 23 000,00
MŠ-příspěvek na vybavení zahrady
INVESTIČNÍ: 6 119 000,00
předprojekt.,projektová a inž.činnost a stavební dozor 455 000,00
kofi nancování investic "Programu výstavby" 2 294 000,00
nákup pozemku (Kusala,Markup) 370 000,00
ul.V Podlískách 2 500 000,00
ul. V Dubinách 500 000,00

VÝDAJE CELKEM 12 577 000,00

Rozpočtované příjmy 10 339 000,00
Rozpočtované výdaje 12 577 000,00
Schodek -2 238 000,00
Rozpočet je navržen jako schodkový,bude  fi nancován z přebytku min. let

58. schůze rady 14. 10. 2013
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí

• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• informaci o přípravě parlamentních voleb a doplnění okrskové voleb. komise
• ukončení mandátní smlouvy s Mgr. Vidunou
• zprávu o hospodaření obce k 30.9.2013

•  souhlasí
• s odesláním žádosti na Středočeský kraj ve věci odvodnění ul. Družecké
• s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene pro RWE na pozemku p.č. 385
• s pokračováním stížnosti ve věci posunu hranice kat. území na Toskánce
• se 4. změnou rozpočtu na r. 2013
• s umístěním dalších kontejnerů na sklo na Valdeku
• s programem 59. schůze rady dne 4.11.2013

59. schůze rady 4. 11. 2013
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí

• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• informaci o průběhu a výsledku parlamentních voleb
• zprávu o požární kontrole OÚ ze dne 30.10.2013
• zprávu o dílčí kontrole hospodaření obce za r. 2013 ze dne 31.10.2013

• souhlasí
• s uzavřením dodatku SoD na vícepráce ohledně úpravy pláně komunikace Budovatelů ve výši 

300 tis. Kč
• s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene pro RWE na pozemku p.č. 159/4
• s uzavřením smlouvy o obstarání věci s Psím útulkem Bouchalka na 1 rok za 20.000,-- Kč
• s rozpočtem na občerstvení při rozsvícení vánočního stromu ve výši 9.900,-- Kč
• s programem 60. schůze rady dne 18.11.2013

60. schůze rady 18. 11. 2013
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí

• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• zprávu o fi nančním hospodaření obce k 31.10.2013
• zahájení inventur a jmenování inventarizačních komisí

• souhlasí
• s termínem a návrhem programu 15. zasedání zastupitelstva 16.12.2013
• s vypsáním výběrového řízení na údržbu veřejné zeleně pro r. 2014
• s návrhem 5. změny rozpočtu na rok 2013
• s návrhem rozpočtu obce na r. 2014 
• s pořádáním malého ohňostroje 29.11.2013 do 22,00 hod. při Mikulášské zábavě v rest. Pod 

Hvězdičkami
• s programem 61. schůze rady dne 2.12.2013

Zastupitelstvo schválilo 2 usnesení.
V usnesení č. 1 vzalo na vědomí zprávy o kontrole a odstoupení p. Tomáše Votavy z funkce člena 

Rady obce Braškov. 
Současně schválilo závěrečný účet obce za r. 2012 a účetní uzávěrku, aktualizovaný „Program výstavby 

obce“, vyhlášku č. 1/2013 o zákazu výherních hracích přístrojů k 31.12.2013 a návrh smlouvy s LESY 
ČR o směně pozemků. Tato smlouvy zatím nebyla LESY ČR potvrzena.

V uvedeném usnesení zastupitelstvo odsouhlasilo záměry na prodej a odkoupení pozemků a několik 
smluv, vyplývajících z Programu výstavby a zřízení funkce „správce – tech. pracovník“.

Zastupitelstvo dále zvolilo ing. K. Dolejšovou členkou rady obce.
Starostu obce pak tímto usnesením pověřilo k uzavření smluv odsouhlasených zastupitelstvem. 

Tento úkol je průběžně plněn.
Usnesením č. 2 zastupitelstvo schválilo územní plán obce, v souladu se zákonem o územním plánování 

a stavební řádu vydalo Opatření obecné povahy obce Braškov č. 1/2013 a uložilo starostovi obce oznámit 
vydání územního plánu veřejnou vyhláškou. 

Všechny tyto úkoly byly splněny a územní plán nabyl účinnosti dne 10.7.2013.

        František Haas, místostarosta

12. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konané 24.6.2013 schválilo usnesením č. 2 nový územní 
plán obce.

O pořízení nového územního plánu rozhodlo předchozí zastupitelstvo 22.6.2009. Zadání územního 
plánu schválilo zastupitelstvo obce dne 29.3.2010.

Pořizovatelem územního plánu byl Úřad architektury a územního plánování Magistrátu města 
Kladna, projektantem ing. arch. Jaroslav Černý. Spoluprací s autorem a pořizovatelem územního plánu 
byl pověřen p. P. Sklenář. Po jeho odchodu pověřilo zastupitelstvotouto funkcí p. F. Haase.

Jedním z podkladů a součástí územního plánu byl projekt Územního systému ekologické stability a do-
kumentace vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí, zpracovaný ing. Milenou Morávkovou.

Nadřazenou územní plánovací dokumentací je územní plán Velkého územního celku Pražský region 
z r. 2006. Základním záměrem nového územního plánu je omezení dalšího sídelního rozvoje a uchování 
venkovského charakteru obce.

Hlavním cílem koncepce rozvoje obce je utvoření sídla, které neztratí charakter vesnice. Vyvážený 
rozvoj zastavitelných a nezastavitelných ploch především je koncepčním principem tohoto územního 
plánu. Dosavadní vývoj takřka naplnil veškeré možnosti zástavby v daném správním území. Současný 
rozvoj je zaměřen především na zkvalitnění veřejných ploch, aktivity volného času a okolní krajinu. 
Dalším důležitým prvkem je eliminace negativního vlivu rychlostní komunikace R6 na územním plánem 
vytvářené obytné prostředí vesnice. 

Další rozvoj trvalého bydlení se předpokládá již jen ve dvou nových lokalitách (Toskánka, Pod Horkou) 
a jedné stávající lokalitě (vydáno územní rozhodnutí) v centrální části sídla. Potom už se jedná prakticky 
o jednotlivé dosud nezastavěné parcely lokalit uvedených ve stávajícím územním plánu.

Rozvoj aktivit volného času je zaměřen na zkvalitnění služeb stávajícího sportovního areálu a 
vytvoření nových aktivit v lokalitě V Háji. Dále pak navrhované krajinářské úpravy umožní každodenní 
rekreaci pobytem v přírodě formou pěší turistiky, cykloturistiky a pěších procházek.

Rozvoj dalších ploch pro výrobu a skladování se nepředpokládá, naopak je oproti stávajícímu územ-
nímu plánu omezen.

Plochy občanské vybavenosti jsou stabilizované, nově se navrhuje plocha ve vazbě na stávající 
sportovně rekreační aktivity v centrální části, navazující plochy pro vybavenost veřejného charakteru.

Hodnoty území představují především prvky lesních ploch v západní části řešeného území včetně 
krajinářsky hodnotné enklávy navazující na les při silnici na Družec. Dále pak Valdecký háj a navazující 
plochy kulturní krajiny jižním směrem. Na území Toskánky je nemovitá kulturní památka bývalého 
zájezdního hostince. Ochrana těchto hodnot je zajištěna v územním plánu samotnou regulací daných 
ploch a také danými limity ochrany kulturních a přírodních hodnot.

Braškov je atypickým venkovským sídlem, které obsahuje dva relativně samostatné útvary Braškov 
a Valdek, po realizaci rychlostní komunikace R6 pak ještě „odříznutou“ část Toskánka. V případě 
Toskánky nelze uvažovat o koncepčních urbanistických vazbách na sídelní strukturu Braškova (spíše 
na Pletený Újezd). Existence koridoru rychlostní komunikace R 6 vyvolala koncepční zásah odclonění 

13. zasedání konané 2. září 2013 zejména schválilo 3. změnu rozpočtu obce pro r. 2013 a 
aktualizovaný program výstavby. Potvrdilo také výsledky výběrových řízení na zhotovitele některých 
akcí, zařazených v programu rozvoje obce. Zastupitelstvo také odsouhlasilo uzavření dílčích mandátních 
smluv na administrace akcí zařazení v „Programu“.

Toto zastupitelstvo závěrem odsouhlasilo přijetí dotací na „Izolační zeleň Toskánka“ a „Ul. Budovatelů“. 
Obě akce se již realizují. Nakonec odsouhlasilo prodeje a směny pozemků a příspěvek Letohrádku Vendula 
na úhradu nákladů při festivalu „Valdecký háj“. Všechny úkoly tohoto usnesení byly splněny s výjimkou 
uzavření smluv o koupi a směně pozemků, jejichž příprava a administrace probíhá.

14. zasedání konané 23. září 2013 zejména odsouhlasilo průběhy některých výběrových řízení, 
odkupy a dělení pozemků, uzavření dohody o právním zastoupení s JUDr. Svobodovou ve věci žaloby na 
část úz. plánu a uzavření partnerských smluv na akce uvedené v „Programu rozvoje obce“. Zastupitelstvo 
také odsouhlasilo uzavření smluv na výkon tech. dozoru na akci Toskánka izolační zeleň a předběžně se 
zhotovitelem výsadby zeleně kolem chodníku Braškov – Kyšice.

Rada obce pak zastupitelstvo pověřilo k odsouhlasení výběru zhotovitele na Izolační zeleň Toskánka 
a k defi nitivnímu odsouhlasení výběr. řízení na zhotovitele zeleně podél chodníku do Kyšic. 

Uzavírání partnerský smluv zatím probíhá, všechny ostatní úkoly byly splněny.

        František Haas, místostarosta

kraj: Středočeský kraj, okres: Kladno, obec: Braškov
voliči v seznamu: 839, vydané obálky: 579, volební účast: 69,01 %, platné hlasy: 98,79 %

Kontrola plnění usnesení 12. veřejného zasedání 
zastupitelstva obce, konaného 24. 6. 2013

Nový územní plán obce Braškov

Kontrola plnění usnesení 13. a 14. veřejného 
zasedání zastupitelstva obce

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky konané ve dnech 25. 10. – 26. 10. 2013

č. název platné hlasy
celkem v %

1 Česká str.sociálně demokrat. 94 16,43
2 Strana svobodných občanů 17 2,97
3 Česká pirátská strana 17 2,97
4 TOP 09 109 19,05
5 HLAVU VZHŮRU – volební blok 1 0,17
6 Občanská demokratická strana 65 11,36
7 Romská demokratická strana 0 0,00
9 politické hnutí Změna 4 0,69

10 Strana soukromníků ČR 1 0,17
11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11 1,92

č. název platné hlasy
celkem v %

13 Suver.-Strana zdravého rozumu 1 0,17
14 Aktiv nezávislých občanů 1 0,17
15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 1 0,17
17 Úsvit přímé demokr.T.Okamury 20 3,49
18 Dělnic.str.sociální spravedl. 7 1,22
20 ANO 2011 135 23,60
21 Komunistická str.Čech a Moravy 77 13,46
22 LEV 21 – Národní socialisté 0 0,00
23 Strana zelených 10 1,74
24 Koruna Česká (monarch.strana) 1 0,17

pokračování na straně 5



Zprávy z obecního úřadu

Z BRAŠKOVA DO KYŠIC KONEČNĚ PĚŠKY 

A BEZPEČNĚ 

Dlouho očekávaná výstavba chodníku z Braškova do Kyšic byla konečně završena. Snažíme se 
tak postupně naplňovat záměr umožnit bezpečné pěší spojení do všech sousedních obcí. Tento nový 
chodník navázal v Kyšicích u fi rmy Veseta na stávající chodník, spojující Kyšice s Unhoští, takže bude 
možno dojít bezpečně z Braškova nejen do Kyšic, ale až do Unhoště. Pohyb chodců mezi Braškovem a 
Kyšicemi byl mimořádně rizikový, jelikož jde o silně frekventovanou páteřní komunikaci Kladno- Beroun 
s neodpovídajícími parametry a téměř bez krajnic, kde není bez rizika ani vyhýbání autobusů a těžkých 
nákladních automobilů. V létě zasahovali na této trase naši hasiči u převráceného kamionu v poli, pod 
kterým se utrhla při míjení s protijedoucím vozidlem krajnice. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo obci 
získat pro stavbu chodníku pozemek na okraji přilehlého pole, nezbylo jiné řešení, než chodník umístit 
nad silniční příkop, což je pozemek silnice středočeského kraje. To mělo však za následek jednak zvýšení 
nákladů na stavbu se zatrubněním příkopu, jednak nutnost pokácení celé aleje hrušní, které by se v 
průběhu stavby při zemních pracích vážně poškodily. Došlo by nejen k poškození kořenového systému, ale 
i korun stromů nahnutých nad příkop vlivem západních větrů. Po dokončení chodníku byla samozřejmě 
vysazena alej nová s vhodnějšími druhy stromů. Tvoří ji lípa srdčitá (Tilia cordata „Rancho“) s výjimkou 
4 stromů jeřábu ve směru od Braškova. Ovocné aleje podél silně frekventovaných komunikací nejsou 
vhodné jak z důvodů kontaminace plodů, tak bezpečnosti při pohybu chodců po chodníku. Chodník byl 
pro větší  bezpečnost a komfort chodců doplněn i osvětlením.

       Náklady na stavbu chodníku v celkové výši činily 3.850 tis. Kč, z čehož uhradil z dotace Státní 
fond dopravní infrastruktury 2.890 tis. Kč. Náklady na dodatečné osvětlení chodníku a výsadbu zeleně 
jsme uhradili z rozpočtu obce ve výši 600 tis. Kč.

        Jiří Kolrusz, František Haas

výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změnách

%

P Ř Í J M Y
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR) 7 754 534,86 7 098 000,00 109,00%
daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin. 1 666 742,88
daň z příjmů FO ze sam.v.č. 550 494,13
daň z příj. fyz.os. z kap. výn. 179 786,53
daň z příj.práv.os. 1 674 224,78
daň z přid.hodnoty 3 671 111,54
pop.ze psů,ost.daně 12 175,00
daň z nemovitosti 486 762,28 600 000,00 81,00%

NEDAŇOVÉ
pronájmy 5 002,00 20 000,00 25,00%
odpady 587 000,00 650 000,00 90,00%
zn.na popelnice 462 460,00
pytle na tř.od. 22 880,00
popl.velk.a neb.odpad 101 660,00
správní poplatky (vč. automatů) 16 310,00 20 000,00 82,00%
Ekokom 35 517,50 50 000,00 71,00%
výtěž.VHA 90 364,69 60 000,00 151,00%
prodej pozemku – Doksy 32 704,00 27 900,00 117,00%
Ostatní nedaň. příjmy 37 732,95 35 000,00 108,00%
tiskopisy,ost.popl 2 715,00
vstupenky hřiště 13 375,00
úroky z BÚ 21 642,95
DOTACE - OÚ - státní správa 166 870,00 182 000,00 92,00%
DOTACE-stavební úpravy a přístavba OÚ 1 301 019,00 2 265 000,00 57,00%
DOTACE-povodně,hasiči 97 722,00 8 000,00 1222,00%
DOTACE-chodník Braškov-Kyšice 436 348,20 1 787 000,00 24,00%
DOTACE-ul.Budovatelů 6 700 000,00 6 700 000,00 100,00%
DOTACE-volby do PS 21 000,00 21 000,00 100,00%
DOTACE na volby  prezidenta 24 000,00 24 000,00 100,00%

OSTATNÍ PŘÍJMY:
Smlouva hasiči (Kyšice) 6 000,00 12 000,00 50,00%
Smlouva hasiči (V.Dobrá) 0,00 24 000,00 0,00%
Příspěvek na VO  kruhobvého objezdu 50 370,00 50 000,00 100,00%
Věcné břemeno 20 500,00 5 000,00 410,00%
Vratka dotace (fotbal) 50 000,00 50 000,00 100,00%
Hudební festival-sponzorské dary 35 000,00
Pítka Braškov,Valdek-vratka za vodu 150,00 0%

PŘÍJMY C E L K E M 17 954 907,48 19 688 900,00 91,00%

V Ý D A J E :
NEINVESTIČNÍ
opravy silnice,chodníky,údržba,rybníky 11 999,00 200 000,00 6,00%
výběrová řízení(ul.Budovatelů,chodník Br-Kyšice) 88 400,00 0,00%
MŠ-příspěvek na vybavení zahrady 45 000,00 50 000,00 90,00%
MŠ - příspěvek na provoz 200 000,00 200 000,00 100,00%
ZŠ - příspěvek na neinv.výdaje 0,00 350 000,00 0,00%
knihovna - knihy a odměna 37 226,00 40 000,00 93,00%
kronika - materiál a odměna 27 707,00 20 000,00 139,00%
Sbor pro občanské záležitosti 17 917,00 40 000,00 45,00%
podpora mlád.oddílu kopané 100 000,00 100 000,00 100,00%
dětské hřiště 36 787,90 100 000,00 37,00%
hřiště Valdek 200 000,00 200 000,00 100,00%
veřejné osvětlení - el.energie 222 862,00 298 300,00 75,00%
veřejné osvětlení - údržba 97 812,00 100 000,00 98,00%
nákup LED světel VO 75 129,02 75 000,00 100,00%
veřejná zeleň 474 178,06 600 000,00 79,00%
odpady celkem (VaN,CZ ekologie) 666 721,00 750 000,00 89,00%
MPS zál.na známky 405 750,00
likv.velko.odpad,pytle 260 971,00
nebezp.odpad 0,00
sportovní ativ.mladých hasičů 166 600,00 200 000,00 83,00%
Sdružení dobrovol.hasičů 226 858,70 250 000,00 91,00%
náklady na volby 45 000,00 45 000,00 100,00%
správa OÚ (včetně odměny zastupitelů) 2 181 184,97 2 726 000,00 80,00%
odměny zastupitelstva 553 710,00
platy zaměstnanců 441 024,00
náhrady v době nemoci 8 829,00
různé práce pro OÚ-dohody 197 223,00
platy za 12/2012 navýšení oproti r.2011 153 974,00
pov.poj.na soc.zab. 125 260,00
pov.poj.na zdr.poj. 94 922,00
zák.poj.odpovědnosti 1 838,00
právní služby 31 750,00
poj.obecního majetku 34 201,00
popl.za měř.rychlosti v obci 46 500,00
všeobecný mat. 48 671,56
nákup DHM  13 024,00
odborné publ. 6 745,00
voda 4 546,00
plyn 46 025,89
elektrická energie 31 224,00
služby pošt 6 091,00
služby telekom. 44 102,34
služby peněžn.ústavů 8 669,00
zálohy pokladny 5 360,00
školení 12 933,00
nákup služeb 131 352,80
pohoštění 733,00
cestovné 66,00
daně a popl.,kolky, 43 560,00
řešení přestupků-Mě.Unhošť 1 900,00
opravy (mont.ván.výzdoby,reklama OÚ) 86 950,38
hudební festival 86 721,00
Sponzorský dar (Hospic knížete Václava,AVES,Pion.skupina) 23 000,00 23 000,00 100,00%

celkem 5 031 103,65 6 367 300,00 79,00%

INVESTIČNÍ:
projekty a inž.čin.(zaměř.potoka,střecha MŠ-posudek,podium-studie) 1 180 906,00 400 000,00 295,00%
rekonstrukce OÚ-rozšíření ordinace,bez zateplení 537 951,00 538 000,00 100,00%
územní plán 13 310,00 50 000,00 27,00%
hřiště Valdek-dotace na investice 140 000,00 140 000,00 100,00%
rozpočtová rezerva 0,00 573 500,00 0%
nákup pozemku od AELIA PROPERTY,Šíma 282 109,00 282 100,00 100,00%
rek.ul. Budovatelů 7 838 000,00 0,00%
chodník Braškov-Kyšice 2 344 343,10 3 500 000,00 67,00%

celkem 4 498 619,10 13 321 600,00 34,00%

VÝDAJE CELKEM 9 529 722,75 19 688 900,00 48,00%

VÝDAJE CELKEM -9 529 722,75
PŘÍJMY CELKEM 17 954 907,48
ROZDÍL 8 425 184,73
Výsledek hospodaření k 31.12.2012 4 459 496,69
Zůstatek BÚ celkem 12 884 681,42
z toho:
Zůstatek na BÚ Spořitelna 12 651 685,95
Zůstatek ČNB - 94 232 868,45
Zůstatek ČNB - 2006    dotace SFDI 127,02

Výsledek hospodaření obce k 30. 11. 2013

O B E C   B R A Š K O V 

                                                                     
Obecn  závazné vyhlášky 

                                                                     
          Ro ník 2013                                           Vydáno 25.6.2013   

                                                                     
  

Obecn  závazná vyhláška . 1/2013, 
 

o zákazu provozování výherních hracích p ístroj , interaktivních videoloterních 
terminál , lokálních loterních systém  a jiných podobných her 

 
 

 
l. 1 

Základní ustanovení 
 

1. inností, jež by mohla narušit ve ejný po ádek, je v rozporu s dobrými mravy, ochranou 
bezpe nosti, zdraví a majetku, je provozování loterie nebo jiné podobné hry pomocí 
technického za ízení, které bylo povoleno na základ  zákona o loteriích. 

 
2. Sociopatologické dopady hazardu a aspekty patologického hrá ství (gamblerství) jsou 

natolik závažné, že nelze zajistit ve ejný po ádek a práva zajišt ná Listinou základních 
práva a svobod jinak, než celoplošným zákazem provozu hazardních za ízení. 

 

 
Zastupitelstvo obce Braškov se na svém zasedání dne 24.6.2013, usnesením . 

12/2013 usneslo vydat na základ  § 10  písm. a) a d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis ,  a v souladu s § 

50 odst. 4 zákona . 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve zn ní 
pozd jších p edpis  (dále jen zákon o loteriích) tuto obecn  závaznou vyhlášku (dále jen 
vyhláška): 

 

 
l. 2 

Ú el a p sobnost vyhlášky 
 

Tato vyhláška se vydává za ú elem zajišt ní ve ejného po ádku na území obce. 
Provozování loterijní innosti, jíž se rozumí provozování sázkových her podle §2 písm. 
e), g), i), l), m), a n) a loterií a jiných podobných her podle §2 písm. j) a §50 odst. 3 
zákona o loteriích a jiných podobných hrách se na celém území obce Braškov zakazuje.  

  
l. 3 

P echodná ustanovení 
 

Výherní hrací p ístroje, jejichž provozování bylo povoleno p ede dnem nabytí ú innosti 
této vyhlášky, lze provozovat nejdéle do doby stanovené platn  vydaným povolením. 
 

l. 4 
Zrušovací ustanovení 

 
Touto vyhláškou se zrušuje obecn  závazná vyhláška obce Braškov . 8/1998, o 
místním poplatku za provozovaný výherní hrací p ístroj ze dne 1.4.1998. 

 
 

 
 

l. 5 
Ú innost 

 
Tato vyhláška nabývá ú innosti dne 1.1.2014. 

 

Chodník do Kyšic s novou alejí



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

A| VÍTEJTE V BRAŠKOVĚ � PODPORA A ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V OBCI BRAŠKOV �ADMINISTRACI ZAJIŠŤUJE SPF GROUP, VÝBĚR ZHOTOVITELE M�FINANCE	 
 DOTACE Z ROP
MUZEUM SPORTU                                    
PŘÍZEMÍ: INFOCENTRUM A ÚSCHOVNA KOL A 
ZAVAZADEL;   I. PATRO: KANCELÁŘE, MUZEUM 
SPORTU A PROMÍTACÍ SÁL

Vydáno stavební povolení - podána žádost o 
změnu stavby před jejím dokončením 12700 10160 2540

Zpracován prováděcí projekt                    
+ rozpočet 

Ing. Dolejšová, 
Ing. Doksanský Podána žádost o dotaci z ROP. 27.9.2013                                     

Výzva č.72 (Jde o umístění inf. tabulí a rozdělovníků na 
veř. prostranství obce.)

INTERAKTIVNÍ VLASTIVĚDNÁ EXPOZICE 
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ :  podkroví - výstavní 
prostory s dílnou, 1.patro - výstavní prostor 
a promítací sál, zastřešený dvůr - úschovna 
kol a letní dílna

Podána žádost o stavební povolení. 2280 1824 456

PARKOVIŠTĚ pozemek parc.č. 258/115 Vydáno stavební povolení - podána žádost 
o změnu stavby před jejím dokončen 1900 1520 380

INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM OBCE  Nevyžaduje se. 180 144 36 Ing. Dolejšová

B| OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI BRAŠKOV �ADMINISTRACI ZAJIŠŤUJE ING. DOLEJŠOVÁ, VÝBĚR ZHOTOVITELE ZAJIŠŤUJE M�FINANCE	
VÍCEÚČELOVÁ PLOCHA 

Vydáno stavební povolení.

732

Zpracována projektová 
dokumentace + rozpočet.

Ing.Dolejšová,  
p. Haas Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu 

Zhotovitel bude pro každou z uvedených akcí vybrán 
samostatně.

UL. K HÁJI 705

UL. SPOJOVACÍ 300

UL. V PODLÍSKÁCH 3000

UL. V DUBINÁCH Bude požádáno o stavební povolení. zatím nejsou známy Byla objednána aktualizace 
projektu.

Ing.Doksanský, 
p. Haas

C| OSTATNÍ AKCE           
REVITALIZACE LESOPARKU HÁJ :  GALERIE 
POD ŠIRÝM NEBEM, OBNOVA ROSTLINNÝCH 
STRUKTUR

Vydáno sloučené územní rozhodnutí a 
stavební povolení. 3000 2700 300

Zpracován prováděcí projekt                    
+ rozpočet, bude zpracována 
projektová dokumentace na 
obnovu rostlinných struktur  

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

 Do 20.12.2013 bude požádáno o dotaci ze Středočeského 
kraje - ŽP. Záměr odsouhlasen zastupitelstvem. 

TRÉNINKOVÉ SPORTOVIŠTĚ PRO HASIČE Bude požádáno o územní souhlas Zatím nejsou známy. Bude zpracována projektová 
dokumentace.

Ing.Dolejšová, 
M. Chalupová Bude požádáno o dotaci ze Středočeského kraje.

ÚPRAVA VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ V OBCI BRAŠKOV“ 

Bude požádáno o souhlas s územně 
plánovací dokumentací. Zatím nejsou známy. Zpracovává se projektová 

dokumentace + rozpočet.
Ing.Dolejšová, 
Doc. Ing. Jebavý, Ph.D

Jde o výsadbu zeleně na vybraných lokalitách - veřejná 
prostranství Toskánka, Braškov, Valdek, podel Černého 
potoka, polní cesta Černý potok (směr hřbitov - Kyšice) 
O spolupráci požádáno Město Unhošť a Obec Kyšice. 

ULICE BUDOVATELŮ Vydáno stavební povolení. 7838 6700 1138 Zpracována projektová 
dokumentace. Ing.Dolejšová Probíhá realizace akce.

REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ MŠ V OBCI 
BRAŠKOV

Bude požádáno o změnu stavby před 
dokončením. 10000 8000 2000

Zpracována projektová 
dokumentace, která se upravuje 
a rozšiřuje o prováděcí projekt, 
který bude do 30.11.2013 
(p.Rajniš).

Ing. Dolejšová, 
B. Bečka

Jde o likvidaci havárie a rekonstrukci celé střechy. Bude 
se podávat žádost o dotaci na ROP - očekáváme vyhlášení 
programu. Administrace a výběr a výběr zhotovitele 
společnost WITERO, s.r.o.

IZOLAČNÍ ZELEŇ - TOSKÁNKA Je vydán souhlas s územně plánovací 
dokumentací. 1550 1470 80

Zpracována projektová 
dokumentace. Přidělena dotace 
SFŽP.

Ing. Dolejšová Cílem je výsadba zeleně podel komunikace R6, 
cyklostezky a ul. Polní. Akce byla zahájena.

CHODNÍK VALDEK - VELKÁ DOBRÁ Připravuje se studie. 2150 1500 650 Připravuje se ověřovací studie 
proveditelnosti akce (Ing. Filip)

Ing. J. Kolrusz , 
Ing.K.Dolejšová                 Po zpracování dokumentace bude požádáno o dotaci SFDI.

CHODNÍK BRAŠKOV - KYŠICE

Vydáno stavební povolení.                          
Pro nesouhlas majitele pozemku je 
chodník veden po zatrubněném příkopu. 
Stavba byla v červenci zahájena a bude 
doplněna o veř. osvětlení a výsadbu 
zeleně.

3850                             
+500 2890 960             

+500
Zpracována projektová 
dokumentace. p. Haas

Stavba je dokončena.
Jde o chodník v délce asi 700 m, navazující na chodník v 
Kyšicích. Chodník je doplněn o veř. osvětelení a zeleň.

CHODNÍK TOSKÁNKA Bude požádáno o stavební povolení. 3500 2800 700 Zpracována projektová 
dokumentace + rozpočet Ing. Dolejšová Jde o chodník podél silnice v zastavěné části Toskánky. 

Bude požádáno o dotaci SFDI.

ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA A REVITALIZACE 
BRAŠKOVSKÉHO POTOKA 

Dojde ke změně záměru vč. pěší  komuni-
kace na silnici Pl. Újezd - Unhošť. celkem  cca 15000

Byla zpracována studie ve dvou 
alternativách. Komise život. 
Prostředí a rada obce schválili 
alternativu č. 1.

Ing. Dolejšová     
F. Haas Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního programu.

REVITALIZACE STUDÁNKY A POTOKA Se Státní pozemkovým úřadem projedná-
váme směnu pozemku Zatím nejsou známy. Nutno zpracovat projekt. p. Haas Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního programu.

NOVÁ VÝSADBA IZOLAČNÍ ZELENĚ V OBCI 
BRAŠKOV A OBNOVA POLNÍ CESTY

Zpracovává se projektová dokumentace 3900 3500 400 Ing. Dolejšová Budeme žádat o dotaci na SFŽP. Administraci bude 
vykonávat WITERO s.r.o.

ÚPRAVA VEŘ. PROSTRANSTVÍ V OBCI 
BRAŠKOV - VÝSADBA NOVÉ ZELENĚ

Zpracovává se projektová dokumentace 1000 750 250 Ing. Dolejšová Budeme žádat o dotaci na SFŽP. Administraci bude 
vykonávat WITERO s.r.o.

ROZŠÍŘENÍ OBEC. ÚŘADU OBECNÍ 
VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT

Bude požádáno o sloučené územní řízení a 
stavební povolení. Celkem asi 4000 Zpracován projekt + rozpočet Ing. Dolejšová Jde o objekt pro uskladnění obecní techniky a zařízení. 

Záměr byl schválen zastupitelstvem.

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
V ČÁSTI UL. SPORTOVCŮ

Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele 
a dodavatele osvětlovacích těles. Zatím nejsou známy. Nutno zpracovat projekt. Ing. Doksanský

Zatím budou instalovány dva zkušební úseky úsporného 
osvětlení a po vyhodnocení proběhne soutěž na 
dodavatele pro celou obec.

REKONSTRUKCE ULICE V ZÁTIŠÍ Zatím není zpracována dokumentace. Zatím nejsou známy. Nutno zpracovat dokumentaci a 
zajistit stav. povolení.

B. Bečka,
Ing. Doksanský Budeme vyčkávat na vyhlášení vhodného dotačního titulu.

REKONSTRUKCE ULICE U DUBU Původní dokumentaci nutno přepracovat. Zatím nejsou známy.
Nutno aktualizovat stávající 
dokumentaci a zajistit nové 
stav. povolení.

B. Bečka,
Ing. Doksanský Budeme vyčkávat na vyhlášení vhodného dotačního titulu.

PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV — aktualizace listopad 2013

A léta běží…
 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Rozloučili jsme se s našimi občany:
Věra KULHÁNKOVÁ  29. 7. 2013 (92 let)
Eva AINOVÁ 25. 9. 2013 (79 let)
Eva ŽALUDOVÁ 24. 10. 2013 (81 let)
Jaromír KOPŘIVA 3. 11. 2013 (76 let)
MUDr. Jan ŘEŘICHA 7. 12. 2013 (83 let) Čest jejich památce

Narodili se:
Miroslav IBL 13. 6. 2013
Jiří PETÁK 22. 6. 2013
Anežka CHROBÁKOVÁ 6. 7. 2013
Martin HOSPODÁR 11. 8. 2013
Anna DATLOVÁ 3. 10. 2013
Hana KOŇAŘÍKOVÁ 5. 11. 2013
Sebastian VESELÝ 11. 11. 2013  Blahopřejeme

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

tohoto koridoru a sídla navzájem pásem vzrostlé zeleně, který omezí vnímání uvedeného koridoru na 
minimum. Valdek a Braškov jsou potom prezentovány jako dvě sídelní jádra, které se potkávají v místě, 
které nabízí volné plochy pro občanskou vybavenost veřejného, sportovního i komerčního charakteru, 
aktivity volného času a pro veřejné prostranství (místa pro setkávání lidí). Toto je základní urbanistický 
koncept zastavitelného území. Neméně důležitým principem je také vzájemné prolnutí stávajícího či 
nově navrhovaného krajinného prostředí se zastavitelným územím. 

Účelové komunikace (obnova cest ve volné krajině) jsou největším koncepčním prvkem v návrhu 
nové dopravní infrastruktury a zároveň prvkem krajinotvorným. Jedná se většinou o obnovu zaniklých 
historických cest. Cesty budou sloužit k pohybu lidí, k zpřístupnění pozemků, budou mít i funkci pro-
tierozní, vodohospodářskou, ekologickou a estetickou. Mělo by se jednat o cesty travnaté eventuálně s 
odvodňovacím příkopem a doprovodnou zelení.

Technická infrastruktura stávající v oblastech zásobování vodou a plynem by měla bez kapacitních 
a tlakových problémů vyhovovat navrhovanému rozvoji. Při předpokládaném nárůstu cca 100 obyvatel 
není potřeba navrhovat posilování stávajících zásobních řadů.

Zásobování vodou je řešeno z vodojemu Horka, který je na katastrálním území obce. Zásobní vodo-
vodní řad prochází obcí a dále pokračuje na území obce Kyšice.

Zásobování plynem je zajištěno zásobním řadem z regulační stanice na řešeném území, která je 
napojena na vtl plynovod procházející podél trasy rychlostní komunikace R6.

Likvidace odpadních vod ze všech částí obce je v současné době řešena na stávající čistírně odpadních 
vod, která má kapacitu 1200 EO. Splašková kanalizace je jednotná na většině území gravitační. Toskánka 
a část Valdeku jsou řešeny čerpacími stanicemi a tlakovou kanalizací. Pro předpokládané navýšení počtu 
obyvatel bude současná kapacita dostačující.

        František Haas

Nový územní plán obce Braškov (pokračování)



Milé děti,
Vánoce jsou nejkrásnější dny v roce a jsou opředeny spoustou kouzelných chvil, zvyků ale i tajemstvím, 

tadicemi a pověrami. Přečtěte si povídání z knihy Kláry Trnkové: „Vánoční zvyky a obyčeje naší babičky“

VÁNOČNÍ ZVYKY
Po štědrovečerní večeři, když si děti rozbalily dárky, sesedli se všichni kolem stolu a začalo se vyprávět 

a vzpomínat, co se v končícím roce podařilo a co ne. Všichni společně zpívali koledy, které zvěstují, že se 
narodil Ježíšek. Některé se zpívají jako ukolébavky, aby Jezulátko klidně spalo.

Byla to chvíle pro různá štědrovečerní čarování a obřady. Roztavené olovo se lilo do studené vody 
a podle tvaru se každému předpovídala budoucnost. Rozkrojené jablíčko zase povědělo, jestli budou 
všichni v příštím roce zdrávi. Ve velké míse se po vodě pouštěly skořápky oříšků s malými svíčičkami 
jako lodičky. Ty věštily, kdo se dostane do světa podle toho, jak daleko doplula od kraje. Dívky házely ve 
světnici střevíc přes hlavu, a té, které špička směřovala ke dveřím, se říkalo, že se příští rok vdá. Říkalo 
se také, že se Štědrý večer neprovdané dívce zjeví její nastávající ve vodní hladině. Hospodář se pak vy-
šel podívat ven, jak se bude příští rok dařit. Štědrovečerní pranostiky říkají „Ráno jasné a obloha čistá, 
úroda hojná příští rok jistá“ a „Na Štědrý den večer hvězdičky, vajíčka ponesou slepičky“ nebo „Padá-li 
na Boží narození sníh, mnoho obilí bude na polích“. Potom se všichni zachumlali do svých vlněných šátků 
a kožíšků a vydali se do kostela na vánoční půlnoční mši.

NOVOROČNÍ ZVYKY
Jak na Nový rok, tak po celý rok, říká staré přísloví. Proto se traduje, že bychom se měli vystříhat 

hádek a mrzutostí. To, co se na Nový rok z domu vynese, bude tam po celý rok chybět. Nesmí se ani 
nic vymetat z místnosti, aby se štěstí nevymetlo. Ten den taky nesmí hospodyně prát ani věšet a sušit 
prádlo, sic se do roka usouží nebo přivolá domů nemoc či smrt. Na nový rok nesmí přijít na stůl drůbež, 
tedy nic co má křídla, aby štěstí neulétlo a nerozletěl se všechen majetek, ryba, aby štěstí neuplavalo a 
zajíc, aby štěstí neuteklo. Na novoroční stůl patří čočka, která přináší peníze a vepřové maso. Prasátko 
přináší štěstí. Odedávna se v různých zemích i v některých našich krajích podává novoroční koláč se 
zapečeným penízkem nebo hráškem. Kdo penízek nebo hrášek najde, bude mít štěstí po celý rok. Také 
se říká, te ten, kdo se oblékne do nového, bude se po celý příští rok cítit jako znovuzrozený.

Přeji vám veselé Vánoce plné pohody, klidu a radostných chvil s knihou.

Věra Přibylová, knihovnice 

Zprávy z komisí
INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O OCHRANĚ OVZDUŠÍ 

 Od 1. 9. 2012 platí nový zákon. č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, který stanovuje provozovate-
lům spalovacích zdrojů, jako jsou lokální topeniště 
v rodinných domcích, některé povinnosti (viz § 17). 

Základní povinností je spalování jen těch paliv, 
která splňují požadavky na kvalitu paliv a jsou 
určená výrobcem pro spalování v daném typu 
zdroje. Nelze tedy v žádném případě spalovat např. 
odpady (plasty, pryž, odpadní oleje aj.), včetně 
dřevotřísek a chemicky ošetřeného dřeva, protože 
tyto materiály nejsou určené výrobci spalovacích 
zdrojů ke spalování.

Mezi další povinnosti provozovatelů spalova-
cích zdrojů patří dodržování přípustné tmavosti 
kouře a předkládání informací na vyžádání o 
provozu zdroje a jeho emisích. 

Do konce roku 2016 jsou provozovatelé zdrojů 
na pevná paliva od tepelného příkonu 10 kW do 300 kW, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní 
soustavu ústředního vytápění, povinni provést odborně způsobilou osobou kontrolu technického stavu 
a provozu zdroje a tento doklad předložit na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 
Tuto kontrolu je pak nutné provádět jednou za dva kalendářní roky.

Do 31. 8. 2022 jsou provozovatelé zdrojů na pevná paliva od tepelného příkonu 10 kW do 300 kW, 
které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinni provozovat spalovací 
zdroj na pevná paliva v souladu s limity pro 3. emisní třídu, které jsou uvedeny v příloze č. 11 zákona o 
ochraně ovzduší (viz níže uvedená tabulka).

V otevřených ohništích mohou občané spalovat jen suchý rostlinný materiál neznečištěný chemickými 
látkami, obec může vyhláškou stanovit podmínky spalování suchého rostlinného materiálu nebo jeho 
spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění.

Nesplnění každé ze všech výše uvedených povinností je přestupkem, za který je možné uložit sankci 
dle § 23 zákona o ochraně ovzduší.

Příloha č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném 

příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění

Dodávka paliva Palivo Jmenovitý tepelný příkon (kW)
Mezní hodnoty emisí 1)

CO TOC2),3) TZL
mg/m3

Ruční

Biologické
≤ 65 5000 150 150

> 65 až 187 2500 100 150
> 187 až 300 1200 100 150

Fosilní
≤ 65 5000 150 125

> 65 až 187 2500 100 125
> 187 až 300 1200 100 125

Samočinná

Biologické
≤ 65 3000 100 150

> 65 až 187 2500 80 150
> 187 až 300 1200 80 150

Fosilní
≤ 65 3000 100 125

> 65 až 187 2500 80 125
> 187 až 300 1200 80 125

1) Vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu kyslíku 10 %; pro sálavé spalovací stacionární zdroje, 
určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti, se hodnoty vztahují k referenčnímu obsahu kyslíku 13 %.
2) TOC = celkový organický uhlík, kterým se rozumí úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou methanu vyjádřená jako celkový uhlík.
3) Nevztahuje se na sálavé spalovací stacionární zdroje, určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti.

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – Zahájení zjišťo-
vacího řízení ke koncepci „Strategie udržitelného rozvoje SO ORP Kladno“

Vyjádření Obce Braškov
(obsah dopisu adresovaného Ministerstvu životního prostředí, 1. 10. 2013)

Obec Braškov se dvěma osadami Valdek a Toskánka leží jižně od Kladna na dvou silně exponovaných silnicích. 
Jsou to II/118 ve směru na Beroun a III/0063 přes osadu Valdek. Tato silnice je současně přivaděčem k rychlostní 
komunikaci R6. Rychlostní komunikace protíná necitlivě obec tak, že odděluje v těsné blízkosti osadu Toskánka 
od Braškova. Obec Braškov navíc leží v pásmu kategorie B uvnitř kružnice o poloměru 14 km od mezinárodního 
letiště Praha–Ruzyně. Sportovní letiště Kladna je vzdáleno od obce méně než 1 km.

Občané Braškova si právem stěžují na nadměrný hluk, vibrace, zvýšenou prašnost a exhalace a na pokles cen 
nemovitostí. Největší podíl na těchto negativních jevech má bezesporu těžká nákladní doprava, kterou je nutno z 
obce vyloučit. Mnoho rodinných domů je totiž od okraje vozovky odděleno pouze šířkou chodníku, t.zn. vzdáleností 
pouhých 1,5 – 2m! Hlučnost, prašnost, vibrace a praskliny obvodového pláště těchto domů denně obtěžují jejich 
obyvatele. Nadměrný hluk a vibrace při provozu na silnici II/118 jsou tedy právem uvedeny ve výčtu nevyhovu-
jících lokalit (odst 3.2.1 Ovzduší na s.17). Cena těchto nemovitostí pak výrazně klesá. Konstrukce vozovky II/118 
nevyhovuje provozu kamionové dopravy únosností, ani šířkou. To vede i k odlamování krajnic a ke zvýšené neho-
dovosti. Právě před měsícem naši hasiči asistovali při vyprošťování převráceného kamionu z pole mezi Braškovem 
a Kyšicemi. Těžká doprava má za následek i zhoršení stavu propustku světlosti 200cm pod silnicí III/0063 mezi 
Valdekem a Velkou Dobrou. Havárie propustku by znamenala vyřazení dálničního přivaděče k R6.

Zvýšená intenzita zvláště těžké nákladní dopravy má bezpochyby za následek výrazné zhoršení ovzduší i v 
sídlech v těsné blízkosti rychlostní komunikace R6. To se týká naší obce nejen v lokalitě Toskánka, ale i severní části 
Braškova, kde ŘSD během výstavby R6 nedokončilo izolační pás zeleně. Žádná ze 6 stanic imisního monitoringu 
na Kladensku není situována tak, aby postihla tuto oblast u R6.

O velmi znepokojivém znečištění ovzduší Kladenska, které převyšuje průměr EU, vypovídají dostatečně obrázky 
C2 a C3 na s.21. Týkají se koncentrací polétavého prachu (PM10) a benzo(a)pyrénu. Z obrázků je patrné, že situace 
je nepříznivě ovlivněna vysokým pozadím škodlivin z velkých zdrojů znečištění (zejména elektráren a chemiček) 
v severních Čechách, v Mělníku a Neratovicích. To znamená, že známé zdroje znečištění Kladenska včetně přetí-
žených silnic a lokálního vytápění tuhými palivy tento stav jen završují.

Pro řešení uvedeného stavu máme následující návrhy:
1. Odklonit těžkou nákladní dopravu Kladno–Beroun z obcí dopravním značením ze silnic II. a III. tříd na R6 – 
pražský okruh – D5 – Beroun. Rovněž obecně pro spojení R6 a D5 používat pouze pražský okruh do doby, než dojde 
k realizaci aglomeračního okruhu II/101. Ztráty ze zvýšené spotřeby PHM nemohou být vyšší, než soustavné 
opravy silnic, pokles cen nemovitostí, zvýšená nehodovost a nevyčíslitelné ztráty na lidském zdraví a zkrácení 
délky života. Náklady na realizaci jsou téměř zanedbatelné.
2. Dokončit neúplný pás izolační zeleně podél R6 nad Braškovem. Při stavbě této komunikace ŘSD realizovalo 
jen malou část zeleného pásu a pro větší část nevykoupilo ani potřebný pozemek. Dnes je to pro obec neřešitelný 
problém, protože vlastníci půdy požadují za pozemky vysoké ceny, přestože je zřejmé, že půda ve 20m širokém 
pásu bezprostředně u dálnice nemůže mít bonitu vhodnou pro pěstování zemědělských plodin. Máme připraven 
projekt ÚSES a vegetačních úprav na dokončení izolační zeleně, ale realizace není možná pro vysoké náklady na 
výkup pozemků. Žádáme o pomoc při řešení.

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA NA REVITALIZACI BRAŠKOVSKÉHO POTOKA 

Příprava tohoto záměru vychází z našeho plánu Územního systému ekologické stability, který byl letos schválen 
současně s Územním plánem obce Braškov. 

Cílem záměru je jednak přiblížit koryto potoka nevhodnými zásahy v minulosti degradované na meliorační strouhu 
původnímu přírodnímu stavu s trasou přirozeně zvlněnou, aby se voda více zdržela v krajině, jednak za čistírnou od-
padních vod vytvořit retenční plochu s mokřadem, což umožní jak dočištění splaškových vod, tak jímání vody v případě 
povodní.  Rozvolnění současné trati koryta bude provedeno jak polohově (meandry), tak výškově (hrázky).  Místní 
hrázkování se zajistí fošnovými stěnami, většími balvany, kamennými skluzy a úpravy budou provedeny výhradně 
přírodě blízkými způsoby.  Zvýší se stabilita koryta právě díky zpomalení rychlosti a snížení vymílací schopnosti vody. 
Nové koryto bude mít pozitivní význam v postupné tvorbě přirozených biotopů vodního toku. Lze oprávněně před-
pokládat, že v krátké době (několika let) dojde k významnému zvýšení biodiverzity – druhové rozmanitosti – v tomto 

revitalizovaném úseku. Ke zvlnění trasy potoka je třeba poněkud rozšířit současné koryto o cca 3m. To umožní nejen 
pojmout povodňovou vodu, ale i výsadbu vhodných dřevin (stromy a keře) a vytvoření zatravněné pěšiny o šíři nejméně 
1,5m. Pěšina bude udržována sečením a bude sloužit jak k údržbě tohoto díla, tak i k rekreačním účelům. Pěšina se 
může napojit pod Unhoští na stávající chodník podél silnice. Vlastníkům dotčených pozemků podél potoka může být 
zvýšena dotace z fondu životního prostředí.

Řešení se bude týkat trasy potoka od Braškova přes katastr obce Kyšice až silničnímu mostku pod Unhoští. Proto se 
předpokládá vzájemná spolupráce a případně spoluúčast těchto tří sídel. Akce tohoto typu jsou velice ceněny a podpo-
rovány Státním fondem životního prostředí (SFŽP). Spadají do oblasti podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu 
krajiny, které v 1. kole posuzuje Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK).

František Haas, Jiří Kolrusz

Výsadba izolační zeleně nad Toskánkou

Okénko pro děti 

Obecní úřad s ordinací po rekonstrukci



17. 6. 2013 ve 23.47 vyslalo naší jednotku operační středisko HZS Stč.kraje na požár osobního 
automobilu do obce Velká Dobrá. Jednotka vyjela v 23.52 s CAS K25 LIAZ 101 v počtu 1+5 a s CAS 
32 T-138 v počtu 1+2. Na místě v době příjezdu již zasahovala jednotka HZS Kladno. Naše jednotka 
provedla nasvícení místa události halogenovými refl ektory a družstvo s CAS 32 bylo posláno zpět na 
základnu. Družstvo s CAS K25 zůstalo na místě jako záloha do úplné likvidace požáru. 

 Od roku 2010 se pravidelně zúčastňujeme s ukázkou naší techniky Jarního setkání na návsi pořá-
dané OÚ Kyšice. Letošní rok byl věnován rekonstrukci rybníka. Zatímco starší občané poslouchali pě-
vecký sbor, děti oblehli naší techniku. Opět se „ujal“ přetlakový ventilátor. Po té jsme postavili monitor 
z rozprašovací proudnicí a nechali ho dětem napospas. Teplé počasí jim umožnilo se krásně osvěžit. 

Dne 30. 6. složili úspěšně tři členové naší jednotky závěrečné zkoušky kurzu obsluhy ručních 
motorových řetězových pil.

1. 8. 2013 byla naše jednotka v 6:57 vyslána na vystřídání zasahujících jednotek u požáru vel-
kokapacitního seníku Agro Řisuty v Malíkovicích. Tento požár byl již ohlášen 31. 7. v 11.15 a od té 
doby u něj zasahovalo 13 jednotek. Naše jednotka vyjela v počtu 1+3 s CAS32 T-138. Na místě dle 
pokynů vel.zásahu prováděla dohašování sena a dopravu vody z blízkého rybníka. Zpět na základnu 
se jednotka vrátila v 19.10. Zde proběhlo doplnění vody a umytí techniky. Bohužel při zásahu došlo 
k poškození převodovky a tak bude nutná její oprava.

Hned následujícího dne 
nás v 9.35 vyslalo operační 
středisko HZS Stč.kraje na 
požár drátů vysokého napětí. 
Jelikož, tím že došlo k výpadku 
el proudu i v naší obci, byla 
tentokrát poplachová siréna 
mimo provoz. V SMS z KOPIS 
bylo následující:“Kysice, Praz-
ska, ? 224, pozar dratu vysoke-
ho napeti,spadl do krovi a hori 
krovi,za arealem fi .Aqariuscca 
50m v poli“. Jednotka vyjela 
v 9.43 v počtu 1+3 s CAS 32 
T-138. Na místě průzkumem 
zjištěno, že, hořící křoví spad-
lo do Braškovského potoka a 
došlo k samouhašení, takže 
zásah nebyl nutný.

7. srpna byla jednotka vy-
slána operačním střediskem 
HZS na čerpání vody ze zatopeného sklepa rodinného domu na Nouzově. Jednotka na místo události 
vyjela s technikou TATRA-138 CAS-32 a o tři dny později jsme za pomoci výškové techniky z HZS 
Kladno odstraňovali nebezpečně nakloněný strom nad v ulici Ke Skalce.

28. srpna členové jednotky provedli likvidaci sršního hnízda v moštárně v Kyšicích.
Sobota 14. 9. byla pro členy naší jednotky velice perným dnem. Část jednotky odjela jako doprovod 

našich dětí na závody mladých hasičů do Vraného, další zajišťovali přípravu festivalu Valdecký háj. 
Těsně před jeho zahájením byla jednotka vyslána k vyhledávání pohřešované osoby v okolí Libušína. 
Nakonec jsme se všichni sešli na Háji a poslechli si alespoň část interpretů zdařilého festivalu

28. září v den státního svátku České státnosti oslavil náš sbor 110 let od svého založení.
5. října proběhla v obci Žilina praktická část školení velitelů a strojníků JSDH. Tohoto školení se 

účastnili dva členové naší jednotky. Absolvování tohoto školení je nezbytné pro výkon daných funkcí 
v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce.

Po dvou měsících bez výjezdu byla 14. 11. vyslána jednotka k dopravní nehodě dvou OA na rych-
lostní komunikaci R6.Místo nehody se nacházelo na úrovni katastru naší obce. Jednotka společně 
s jednotkou HZS Kladno provedla zajištění místa nehody a po zadokumentování příčiny nehody 
hlídkou PČR i jeho úklid.

Na závěr tohoto článku bychom chtěli popřát Vám, všem občanům naší obce, klidné a pohodové 
prožití svátků vánočních a úspěšný start do nového roku s číslem 2014.

Hasiči Braškov

Valdecký háj se sluníčkem nad hlavou, v jinak mraky zamračeném letošním září, rozezněl country me-
lodiemi a skvělou náladou Braškov - Valdek v sobotu 14. září.

Již 3. ročník country festivalu ve 
Valdeckém háji, třetí ročník plný slun-
ce a skvělých kapel, letos skutečně 
hvězdně obsazený. Unhošťští Corbel 
Brothers, kladenští Heuréka a New 
Rebels zahájili nádherné odpoledne 
v provoněném akátovém háji, který 
kdysi býval skládkou. S kulminujícím 
odpolednem se při dobrém pivku, klo-
báskách a tropických míchaných ná-
pojích rozehřála nálada a návštěvníků 
začalo přibývat. Když okolo 15. hodiny 
začali hrát Stráníci z Českého Jiřetína, 
pražský Pacifi k a V. K. Tomáško, byl 
Valdecký háj už plný a moc jsem si 
nedovedla představit, že by se nově 
příchozí diváci mohli ještě na kopec 
vejít. Bylo fakt plno.

Kamarád a kameraman České 
televize Tonda Mitttelbach celé odpoledne pilně točil na svou proslulou kameru, redaktorka novin 5 plus 2 
Marta Alterová udělala interwiev a fotku snad s každým, kdo přišel. A nad vším a všemi bděl, vychytával pro-

blémy a vše jistil se starostovskou 
zodpovědností Vláďa Dráb. 

Vřít začal Valdecký háj s přichá-
zejícím večerem a nástupem, spolu 
s Obecním úřadem Braškov–Valdek 
festival pořádající kapely Gladly S.W, 
kteří se svým frontmenem Milanem 
Procházkou křtili své druhé CD „Chle-
ba z domácí mouky“.

Krásná, milá a vtipná moderátor-
ka Country rádia Johanka Hubičková 
rozpumpovala 2000 diváků, jak to 
jen ona umí. Do této skvělé nálady 
nastoupili hvězdní Taxmeni z Prahy, 
a tou dobou již Valdecký háj tančil a 
krásně se vlnil v rytmu melodií. No a se 
tmou přichází noc a s nocí brněnští Ka-
meloti s hostujícím bubeníkem Vláďou 
Drábem a kytaristou Petrem Bendlem.

Festival vrcholí přesně s půlnocí a lehounký deštíček nám jemně říká, že je čas jít spát.
Nachystat takový festival není žádná legrace. Od rána braškovští hasiči vysekávali trávu, lezli po 

stromech, na které zavešovali osvětleni, s elektrikářem natahovali ve stromoví dráty s přívodem elektriky, 
rozváželi odpadkové koše, a to vše pak v noci sklízeli. Chlapi ze Čnes naváželi lavice a stoly, stavěli stan na 
hospodu a všichni makali jak blázni a byli moc fajn. 

Kluci díky.
Manažerem festivalu byl Milan Procházka, a musím říct, že odvedl perfektní práci. 
Tak takový byl letošní Valdecký háj, nadační country festival s fi nančním výtěžkem pro Letohrádek 

Vendula. A vězte, darovali jste na dobrovolném vstupném a nákupem v letohrádkové hospůdce 80 086 ko-
run. A to je děsně moc, a tak vám milí Braškováci a Valdečáci a pane starosto a páni hasiči a milí sponzoři 
festivalu a návštěvníci festivalu, děkujeme. Letohrádek Vendula vám všem moc děkuje. Za tyto peníze 
koupíme pleny pro klienty a zaplatíme část účtu za elektriku, a to je úžasné.

Tak s trempským pozdravem Ahoj se těšme na příští, již 4. ročník Nadačního Country festivalu Valdecký háj.

Dája Kabátová, Letohrádek Vendula | foto: Marta Alterová

Knihovna Hasiči informují

3. ročník nadačního country 
festivalu VALDECKÝ HÁJ

 

BELETRIE
Addison, C.: Beznadějný případ
Ashford, J.: Čestný muž
Bowen, J.: Kocour Bob
Brown, D.: Infermo
Deaver, J.: Světové krimipovídky
Evans, R.: Dopis
Fojtová, V.: Nevěrné ženy pijí sauvignon
Freedman, J.: Proti větru
Francis, D.: Žihadlo
Giffi  n, E.: Kam patříme
Hanibal, J.: Život samá serpentina
Hanibal, J.: Neklidná duše Evy z Rožmberka
Hunter, E.: Líbá táta
Johansen, I.: Dlouho po půlnoci
Jirounek, P.: Agent 009 ve službách slečny 
Koulové
Kliment, M.: Modřiny
Lamb, Ch.: Hluboké a temné vody
Mallo, E.: Jehla v kupce sena
Moberg, V.: Usedlíci
Morgan, C.: Kladenské povídky
Oswald, J.: Přirozené příčiny
Pawlowská, H.: Zeptej se mámy, aneb 100 
receptů jak se dožít 100 let
Quick, A.: Tajemná žena
Rendell, R.: Krypta
Slavíček, J.: Zločiny z Letné
Stainforth, V.: Krvavá Mary
Steel, D.: Požehnání
Stýblová, V.: Mecenáš v obnošené vestě
Thomsová, R.: Bílá touha
Vaňková, L.: Žena pro třetího krále
Vaňková, L.: Domeček na Vesuvu
Vondruška, V.: Dýka s hadem
Vondruška, V.: Záhada zlaté štoly
Vondruška, V.: Přemyslovská epopej I.–IV. díl
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Berka, R.: Grilujete? Grilujte ryby
Drobný, M.: Málo z kapsy, hodně do žaludku
Ježková, A.: Praha babka měst
Kubec, V.: Dobyvatelé vzdušného oceánu

Kubec, V.: Odvaha jim nechyběla
Lednická, B.: Rodokmen naší rodiny
Lednická, B.: Sestavte si rodokmen
Malátová, L.: Paličkování hrou
Nordmann, M.: Nejlepší fotbalisté
Poschet, J.: Dieta pro posílení imunity
Täubner, A.: Půvabné hvězdy z papíru
Titěra, D.: Včelí produkty mýtů zbavené
Vannier, Ch.: Kabelky a módní doplňky
Výborná, L.: Fit maminka
Vitásek, A.: Zdraví je největší bohatství

KNIHY PRO DĚTI
Kahoun, J.: Příhody malých medvídků
Kirschner, M.: Hurvínek mezi osly
Lebeda, J.: Pohádkové včely
Miler, Z.: Krtek a zelená hvězda
Miler, Z.: Krtek a rybka
Miler, Z.: O moudrém kocourkovi
Příběhy pro holky
Příběhy pro kluky
Pohádky před spaním pro holky
Vánoční tajemství
Řeháčková, V.: Na prahu dospělosti
Letadla
Monster párty
Wolf, T.: Pohádky na dobrou noc
Zmatlíková, H.: První říkadla

Alena Ježková: Praha babka měst
Současně s Prahou moderní žije tiše Praha babka. 
Stařenka, která pamatuje už tisíc let. Promlouvá 
k nám příběhy starých domů, pyšných chrámů a 
dávných legend. Abyste ji uslyšeli a porozuměli 
jejím nehlasným slovům, vznikla tato knížka, 
která nabízí nejucelenější pohled na historickou 
Prahu. Je doplněna přehledem nejvýznamnějších 
panovníků, pražských řeholních řádů a slovníč-
kem odborných výrazů. 

Půjčovní doba: STŘEDA 16,00–18,30 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Věra Přibylová, knihovnice 

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?

�VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH�

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ

Vážení spoluobčané,

O prázdninách jsme opět s dětmi jeli na Hasičské soustředění do kempu Višňová u Berounky. 
Tentokrát jsme mohli díky podpoře Obecního úřadu v Braškově, bydlet v chatičkách, jelikož nám 
3 dny propršeli. Děti dopoledne a odpoledne trénovaly hasičinu a po večeři jsme měly táborovou 
indiánskou hru. Děti jsme rozdělily na 4 kmeny a sami si je pojmenovaly. Vyrobily si kmenový totem 
a vymyslely si svá indiánská jména. 

V září začala nová sezona 2013–2014. Tazmáni jsou již v kategorii starších žáků. Soptíci jsou ještě 
věkem v kategorii mladších žáků. Na prvních závodech Hasičské ligy ve dvojboji ve Vraném, kde se 
běžela štafeta 4 × 60 m a útok Tazmáni potvrdili, že jsou dobří a brali ZLATO, i když jsou vlastně ve 
starší kategorii benjamínky a byl to jejich první závod v kategorii starších. Soptíci rovněž zabojovali 
a byli na krásném 4. místě. 

Na oblíbených závodech ve 
Hřebči, kde se běhá požární útok 
se Tazmáni umístili na 4. místě a 
Soptíci na 9. Hřebečského závodu 
se ale neúčastní pouze družstva z 
Kladenska, ale i z dalších okresů, 
a tak šlo o zajímavé srovnání i s 
dalšími týmy mimo kladensko.

V říjnu se jelo do Plchova, 
kde se konalo 1. kolo okresní-
ho Plamene. Závod všestranné 
dovednosti mají děti oblíbený, 
jelikož rádi střílejí ze vzduchovky. 
Tazmáni opět překvapili i rozhod-
čí. Celkově měli pouze 4 trestné 
body (ze střelby) a výsledkem 
bylo opět zlato. Soptíci bohužel 
na trati trošku zabloudili a tak 
skončili na posledním místě, 
nicméně pro mnohé šlo o první 
závod ZPV a nějak se zkušenosti 
musí získat.

V pátek 1. listopadu jsme 
pořádali pro všechny děti z 
Braškova a okolí již třetí Ha-
lloweenský průvod. Děti se v 
maskách a s lampionky prošly 
po vesnici a poté si zahrály různé 
hry a opekly si poslední buřtíky 
tohoto roku. 

vedoucí Mladých hasičů M. 
Chalupová



Kilogram (zkr.) Nebo (angl.) Svůdná žena Volání čejky
Ozn. čes. 
letadel

Pocel Chůva 1. díl tajenky
Národní 

knihovna (zkr.)
Hornina 
(zastar.)

Útok nemoci Číslovka Předložka Upravené maso Hluk
Název 

hlásky (L)
SPZ Karviné

Havíř Peněžní ústav Okraj kola

Kakaový nápoj

Oslovovat třetí 
osobou

Sudokopytníci

Když (zastar.) Předložka

Výluh

Moji Silný provaz Lahodný nápoj
Chem. zn. 
americia

Postup Papoušek

Otava Citoslovce
Konec šachové 

partie
Cena

Osv. o tech. 
průkazu (zkr.)

Borovice
Bývalý hokej. 

brankář
Malé množství

Buš jihoafrický Nápoj z révy Název hlásky

Doktor (zkr.)

Slaboch Část koupelny Název hlásky Pohled

Mužské jméno Slabý vítr Pouze Druh sýra

3. díl tajenky

Splétat 4. díl tajenky Souhlas (rusky)

Solmizační 
slabika

V (německy) Nelétavý pták

Pták

Kmen
Zápor 

(slovensky)
Odfuk 

(zastar.)
Programovací 

jazyk
Planetka

Druh chleba

Truhla 2. díl tajenky
Cizí ženské 

jméno
Vydání

Chuchvalec

Části vozů
Listnatý 
strom

Oblek (slang.)

Cenina Kabala

Když 
(slovensky)

Ostrovan

Hl. město 
Tibetu

Posl. 
sněmovna 

(zkr.)

Otec (zastar.)

Italský vítr

Slepičí 
citoslovce

Předložka
Arabské muž. 

jméno
Vodivá látka Dokola

Plavecká 
disciplina

Skandinávec Čin

Potom

Pobídka

Útok Přitakání

Olej (angl.)

Úžas Ženské jméno Pouťové atrakce
Citoslovce 
námahy

Kód letiště 
Taškentu

Otřes 
(slovensky)

Podnět Ostrovan Vysávat
Tex. podnik na 

Slovensku

Sibiřská řeka

Savec 
chudozubý

Zbytek Přitakání Přízvuk Savci

Borovice

Nár. shro-
máždění (zkr.)

Ohyb trupu

Část lidského 
těla

Mohutná  
větrná smršť Podpis 

anonyma

Obchodní 
akademie 

(zkr.)Předložka
Chem. zn. 

thoria

Místo na 
ostrově Rab

Hlen (zastar.)
Zápasnický 

chvat
Rovno

Korálové 
ostrůvky

Vrcholek
Mládežnická 
organizace

Lotyšské platidlo

Opuchlina
Německé 

muž. jméno
Ženské jméno

Slovenská 
předložka

Pobídka 
tahounů

Celní kód 
Andorry

Dotaz (zastar.)

Egyptský bůh
Budka 

(hebrej.)
Akademie věd 

(zkr.)
Osada

SPZ voz. 
Prahy

Škeble
Balistická stře-
la (angl. zkr.)

Ozn. letadel 
Sýrie

Pak

5. díl tajenky 6. díl tajenky Ženské jméno

Název hlásky
Rovným dílem 

(lat. zkr.)
Třebaže

Spojka Způsoby lovů
Hl. m. 

Ázerbájdžánu
Kňour

Lomoz Sekáč
Česká hudeb. 

skupina
Doby

Pomůcka:
Aa, Ai, Ann, Bosjes, Lopar, 
Suka, TBM, YK

Sport – podzimní snažení našich fotbalistů
Na počátku sezóny 2013–2014 se zdálo, že 

Braškov „hází“.
Z prvních pěti soutěžních utkání plně bodo-

val , a dokonce se vyhříval na výsluní prvního 
místa I.B třídy.

Po skončení podzimní části soutěže obsadili 
modrobílí pěkné 4. místo ze 14 oddílů. S bilancí: 
6× vítězství , 3× remíza, 4× porážka. A celkovým 
skóre 17 : 23. Bohužel poslední dvě utkání – na 
domácí půdě s Novo Kladnem (0 : 3) a ve Zdicích 
dokonce (0 : 6) jaksi pošramotili reputaci, celkem 
slibně se vyvíjející soutěže.

Budeme tedy našim hochům držet na jaře 
palce, vždyť na 1. místo ztrácí pouhé 3 body. Snad 
nadcházející zimní příprava pomůže kolektiv 
hráčů dostatečně utužit a připravit k bojům o 
jarní body.

T.J. Sokol Braškov – P. S.


