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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

jak jistě vzpomínáte, do našeho prosincového 
zpravodaje byl vložen anketní lístek, do kterého 
jste měli možnost napsat své náměty, týkající se 
života v obci.

Vyjadřuji poděkování všem, kteří na tuto anketu 
reagovali. Bohužel nebo bohudík, námětů přišlo

 jenom 0,5 % z celkového počtu obyvatel,  což 
– bohužel – může svědčit o nezájmu  obyvatel nebo 
– bohudík – v obci je vše v pořádku.  Reagujeme 
tedy na opakující se náměty ve Vašich anketních 
lístcích.
• Nejčastějším námětem byl chodník z Braškova 
na Valdek 

Zde je jediné řešení - umístění chodníku vpravo 
u silnice ve směru z Braškova na Valdek. Tato akce 
byla poměrně smutným příběhem, neboť se zde 
proti zájmu celé obce postavil zájem jednotlivce. 
Avšak jednání v této otázce jsme opět otevřeli 
a jsme připraveni k jejímu vyřešení použít všech 
dostupných prostředků. 
• Cyklostezky 

Projektují se ve spolupráci s krajským úřadem 
a ing. Křižákem. Cílem těchto turistických stezek je 
propojení páteřní krajské cyklostezky na Beroun-
sku s Kladnem. Tato propojení mají vést z Kožovy 
hory přes Braškov, Valdek, katastr Kyšic, Horní 
Bezděkov, vojenský prostor Brdce /Studánka/ až 
k údolí Kačáku. Zajímavostí tohoto propojení 
je vznik „vojenského skanzenu“ ve jmenovaném 
prostoru Brdce. Součástí tohoto skanzenu je 
i vybudování rozhledny, odkud se bude rozprostírat 
pohled na celé Brdy a okolí. Návrh mapy cykloste-
zek otiskujeme v těchto novinách a velmi přivítáme 
Vaše připomínky a názory. 
• Parkování a opravy motorových vozidel na 
veřejných komunikacích

Komise životního prostředí a veřejného pořád-
ku dostane za úkol zmapovat všechny tyto přípa-
dy.  V této oblasti čekáme řešení od Městských 
policií z Kladna a Unhoště, které budou tuto 
situaci monitorovat. Výsledkem budou pronájmy 
parkovacích míst a umístění zákazových značek. 
Tento nešvar obtěžuje naše spoluobčany hlukem, 
emisemi, znečištěním komunikací a především 
nemožností provádět údržbu komunikací. 
• Na Valdeku není kde nakoupit základní potraviny

Prozatím se nám nedaří najít fi rmu, která by 
byla ochotna zde provozovat prodej potravin, a to 
ani pojízdnou prodejnou. Ve zvláště těžkých pří-
padech bychom tento problém, jakožto i problém 
úklidu sněhu a udržování veřejného pořádku před 
jednotlivými domy, rádi řešili pomocí odboru 
sociální péče. Povinnost udržovat pořádek má vždy 
majitel a obec nemůže paušálně přebírat povinnost 

obyvatel celé obce. Proto se pokuste z druhé strany 
chápat i OÚ, který nemůže vědět, kde je kdo nemo-
cen, neschopen nebo je mimo své obydlí. V krajním 
případě může v mimořádné situaci pomoci obec, 
ale při této příležitosti v tomto čísle našich novin 
opakovaně otiskujeme nabídku pečovatelské 
služby včetně telefonického kontaktu. 
• Nebezpečí silničního provozu pro uživatele 
fotbal. hřiště a vůbec pro chodce na všech 
komunikacích

Řešíme zpracování projektu a žádost o umístě-
ní dopravních opatření na komunikaci v Braškově, 
jedná se o průtah silnice II. třídy číslo 118 (Klad-
no–Beroun), mezi Braškovem a Valdekem průtah 
silnice III. třídy číslo 0063 (Velká Dobrá–Kyšice) 
a mezi obcemi Braškov a Braškov–Valdek silnice 
III. třídy číslo 2012. Všechny výše jmenované 
silnice jsou ve vlastnictví Středočeského kraje 
a správu provádí Správa a údržba silnice Kladno, 
přísp. organizace. 

Veškeré úpravy, stavební a dopravní značení, 
mohou být provedeny následovně po schválení 
příslušnými úřady státní správy a po vyjádření 
všech dotčených účastníků (Magistrát města 
Kladna, Správa a údržba silnic Kladno, Obec 
Braškov, Policie DI Kladno a dopravci VHD). 

U mateřské školky na Braškově bude ve II. 
čtvrtletí  nainstalován radar, který bude informovat 
řidiče o jejich rychlosti a bude umožňovat propoje-
ní s počítačem na OÚ, kde budou vznikat statistiky 
nekázně řidičů. Zakázat jezdit automobilům skrz 
naše obce nemůžeme, ale pomocí dopravních opat-
ření a ve spolupráci s městskou policií se pokusíme 
dopravu zpomalit na bezpečnou mez. 
• Zúžená silnice při vjezdu z Kyšic na Braškov

Je jedním z nejnebezpečnějších míst v naší 
obci. Spoléháme na možnost odkoupení statku na 
Braškově od správců konkurzní podstaty, poté by 
se jednoduchou stavební úpravou dal vybudovat 
bezpečný chodník, kde je vize stavební komise 
propojit ho s Kyšicemi. 
• Letadla a nákladní vozidla

Letadla téměř stejného typu létala nad naší obcí 
již před 50 lety. Jednalo se o místní atrakci, zvláště 
pak pro děti a letiště bývalo předmětem nedělních 
vycházek. Nikdy k jeho rozsahu nebylo připomínek. 
Dokonce se dříve letiště provozovalo na mnohem 
větší ploše, která se rozprostírala od křižovatky 
nad Braškovem, těsně podél Karlovarské silnice až 
k prvním domům ve Velké Dobré ve staré zástavbě. 
Bohužel existuje projekt na rozparcelování těchto 
pozemků a já se nemohu zbavit dojmu, že se jedná 
o aktivity lobbyistických skupin, které se snaží v této 
lokalitě spekulovat. Myslím, že jediné, co nám v této 
otázce pomůže, je značný zájem krajského úřadu 
o toto letiště jako strategického bodu. 

Všichni občané jsou srdečně zváni na 

2. veřejné zasedání 
zastupitelstva obce Braškov,

které se koná 

v pondělí 19. března 2007 v 17,00 hod.

na obecním úřadě Braškov

s tímto programem:

1. Zahájení

2. Kontrola plnění usnesení 1. veř. zasedání

3. Zpráva o činnosti rady obce 

4. Výsledek hospodaření obce k 31.12.2006 a zpráva auditora

5. Změna rozpočtu a rozpočtový výhled

6. Stav přípravy akcí rozvoje obce

7. Různé 

8. Diskuse

9. Usnesení a závěr

Pozvánka

Kamióny jsou pak problém celorepublikový 
a kdykoli si pustíme rádio či televizi vidíme, že 
těžkosti tohoto druhu jsou z celostátního hledis-
ka podprůměrné. Pokud budou fi rmy vyrábět 
a zákon nezakáže vstup nákladním vozidlům na 
komunikace, budou nákladní vozidla přes obce 
nadále jezdit. 
• Cesty na Toskánce 

V současné době má OÚ vyprojektovány opravy 
komunikací asi za 60 mil. Kč.Vzhledem k součas-
ným možnostem rozpočtu obce by to představovalo 
asi 30letou systematickou činnost, kdy by ovšem 
komunikace, které byly kdysi opravené jako 
první – ve chvíli nových oprav, již neexistovaly. 
Je zde jediná možnost – hledat prostředky jinde. 
Například v regionálních operačních programech 
Středočeského kraje. Bohužel, zastupitelé ani poté 
nemohou sami říci, tato komunikace se bude dělat 
dřív, tato později. Pokud vůbec nějaká možnost 
přidělení fi nancí bude existovat, bude se muset řídit 
pravidly toho, kdo fi nance poskytne. 
• Výstavba v Pleteném Újezdě 

Zde nám nezbývá nic jiného, než situaci v této 
sousední obci pozorovat. Můžeme se pouze těšit 
z toho, že v naší obci je územní plán schopen tyto 
masové stavební akce odrážet. Jsme rádi, že v mnoha 
anketních lístcích bylo společným tématem záchrana 

přírody naší obce a jednoznačný odpor k dalším 
změnám, které se týkají masové výstavby. 

Čeká nás změna územního plánu z důvodu nové-
ho stavebního zákona. V této otázce plánujeme 
změny především v tvorbě krajiny a zapracování 
všeho, co se týká obce „lázeňského typu“. Druhou 
otázkou je snaha připravit prostor pro centrum 
obce mezi Braškovem a Valdekem. Naší hlavní 
zásadou v této oblasti bude tvorba vize krajiny obce 
pro většinu občanů a ne změny územního plánu 
pro vlastníky půdy, kteří chystají spekulaci s ní při 
výstavbě, jako jsme tomu byli a jsme všude okolo 
svědky. Víme, že vlastnické právo je neopomenu-
telné, ale územní plán také. Územní plán bude 
odrazem myšlení většiny naší obce a vlastníci půdy 
jej budou muset respektovat. 

Tímto jsem vyčerpal odpovědi na Vaše náměty. 
Přeji Vám všem krásné jaro, veselé Velikonoce 

a protože si myslím, že tradici „bálů“ by bylo 
krásné obnovit, zvu Vás na „Fousatý bál“ 7.4. od 
20:00 hodin na Valdeku v restauraci Pod hvězdič-
kama  a  30.4. od 17:00 hodin na „Čarodějnice“ 
na Čertovku. 

  Ing. Vladimír Dráb
starosta



Zprávy z obecního úřadu

Zastupitelstvo  obce po projednání:

• bere na vědomí 
 1) Zprávu o kontrole plnění usnesení ustavujícího zasedání 6.11.2006
     2) Zprávu o činnosti rady obce 
 3) Výsledek hospodaření obce k 30.11.2006
 4) Jmenování inventarizačních komisí

• schvaluje
 1) Jednací řád zastupitelstva obce
 2) 4. změnu rozpočtu obce pro r. 2006 s příjmy a výdaji ve výši 16 674,108 tis. Kč.
 3) Investiční záměr rekonstrukce a úpravy mateřské školy (ve výši 6.988 tis. Kč)
 4) Pro rok 2007 stávající výši poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění 

a využívání a odstraňování komunálních odpadů 

• souhlasí
 1) V souladu s ustanovením § 72 zákona o obcích s poskytnutím odměn neuvolněným členům zastupitelstva  

podle  nařízení  vlády č. 37/2006 Sb., event. v souhrnu za jednotlivé funkce s platností od 1.12.2006
 2) S odměnou v obdobné výši jako neuvolněným zastupitelům i členům komisí, zřízených radou obce
 3) S prodlouženímVeřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Kladnem a obcí Braškov podle 

zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, i pro rok 2007 
 4) S pořízením potřebných podkladů pro rozhodnutí o pořízení digitální mapy obce

• stanoví
 Pravidla pro poskytování cestovních náhrad tak, že lze uhradit nutné náklady jen ve výši cestovného 

ve veřejných  dopravních prostředcích.Ve zcela výjimečných případech lze uhradit náklady na použití 
vlastního auta jen po souhlasu starosty obce.

• ukládá 
 1) starostovi obce
 • potvrdit veřejnoprávní smlouvu o spolupráci s Městskou policií Kladno a zajistit její projednání 
  zastupitelstvem města Kladna.    
 2) fi nančnímu výboru
 • připravit úpravy rozpočtů pro r. 2007 a rozpočtového výhledu do r. 2010 tak, aby umožnily 
  dofi nancování projektů regionálního operačního programu a předložit k projednání 2. veřejnému 
  zasedání zastupitelstva
 3) stavební komisi a komisi ŽP a veř. pořádku
 • připravit a předložit 2. veřejnému zasedání zastupitelstva návrh řešení a dopravních opatření na 
  silnici:
  – II/118 v prostoru mateřské školy, 
  – III/0063 Valdek – Beroun, 
  – III/2012 ul. Dukelská a Sportovců, 
  – křižovatka II/118 a II/606 nad Braškovem (kruhový objezd)
 • zveřejnit upozornění občanům na platnost nového stavebního zákona od 1.1.2007

Usnesení
1. veřejného zasedání zastupitelstva obce 

Braškov, konaného dne 11. 12. 2006 na 
OÚ Braškov

A léta běží…
 Společenská rubrika

Rozloučili jsme se naším občanem:
František HNOJSKÝ 23. 12. 2006 (85 let) Čest jeho památce
Narodili se:
Tomáš GROH 12.11.2006
Barbora MLYNAŘÍKOVÁ 24.11.2006
Karolína FIALOVÁ 11.1.2007
Denisa BENÍŠKOVÁ         29.1.2007 
Josef ULRICH 2.2.2007 Gratulujeme

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí – zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• souhlasí
 –  s návrhem programu příští schůze rady 22.1.2007
 –  s pověřením ing. Křížáka ke zpracování dokumentace dopr.řešení v obci 
 –  se zplnomocněním ing. Dvořáka k přípravě digitální mapy obce a převodu pozemků státu do 
  vlastnictví obce u kat. úřadu
 –  opravou poškozeného zábradlí u čekárny ČSAD na Braškově
 –  s uzavřením smlouvy na projekt rekonstrukce mateřské školy s p. Prynychem
 –  s přípravou projektů pro získání fi nancí z ROPu (Regionálního operačního programu)
 –  s přihláškou ing. arch. Dolejšové na seminář „Nový st. zákon“
• doporučuje
 –  projednat ve fi nančním výboru do příští schůze rady: 
  – návrh 1. změny rozpočtu obce na r. 2007 v souladu s požadavky,  vyplývajícími z usnesení 1. a 2. 
    schůze rady a 
  – rozpočtový výhled do r. 2013 
 –  na www. stránkách obce a v Braškovských novinách zveřejnit zápis z místního šetření dne 5.1.2007,

  které bylo svoláno po stížnosti obce na kácení stromů na Valdeku
 –  vyhlásit rozhlasem pozvání pro občany na brigádu při vyčištění pozemku na Háji, kterou organizuje 
  Komise ŽP a Sdružení dobrovolných hasičů v sobotu 13.1. od 13,00 hod. a v dalších příp. termínech
• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi
 –  projednat s Městem Unhošť návrh veřejnoprávní smlouvy o spolupráci s Městskou policií pro r. 2007
 –  projednat s Dopravním inspektorátem Kladno umístění dopravní značky „Jiné nebezpečí při 

 námraze“ na výjezdu z lesa od K. Hory
• ukládá – místostarostovi p. Haasovi 
 –  po upřesnění podkladů připravit návrhy žádostí pro získání prostředků z fondů EU
 –  odeslat písemný souhlas na žádost o vstup na obecní pozemky za účelem rozšíření el. vedení a 

 výměny sloupů RZ Kladno a podmínit jej uložením kabelů do země (v části obce mezi Braškovem 
 a Valdekem)

 • ukládá – ing. Doksanskému 
 – do březnových B. novin připravit informaci pro občany k nové výstavbě v Pl. Újezdě 
 – požádat SÚS Kladno o předložení odhadu nákladů na sekání veř. prostranství (polní cesty)
 – připravit návrh na sportoviště pod Hájem na Valdeku

Usnesení
3. schůze rady 8. ledna 2007

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí – zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• souhlasí
 –  s návrhem programu příští schůze rady 5.2.2007
 –  se zprávou FV k výsledkům hospodaření obce za rok 2006
 –  s návrhem 1. změny rozpočtu obce na r. 2007, s tím, že bude doplněn o náklady na úklid Háje a 

 údržbu cest a pěšin
 –  s návrhem fi nančního výboru na rozpočtový výhled na r. 2007–2010
 –  s uzavřením smlouvy na studii revitalizace rybníků s fi rmou AŽP Roztoky
 –  s uzavřením smlouvy na vybavení kanceláří OÚ nábytkem od ing. Hálka
 –  aby se obec stala zástupcem věřitele ve věci konkurzu areálu TopStav a GTH (býv. státní statek)
 –  s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s Městem Unhošť na spolupráci s Městskou policií Unhošť
 –  s uzavřením smlouvy o spolupráci při závěrečných vyhodnocením dotovaných akcí Rekonstrukce 

 a dokončení kanalizace a Rekonstrukce požární zbrojnice s ing. Fialou a Judr. Sršněm
• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi
 –  předložit 2. veřejnému zasedání zastupitelstva obce ke schválení výsledek hospodaření k 31.12.2006, 

 návrh 1. změny rozpočtu na r. 2007 a návrh rozpočtového výhledu do r. 2010
 –  v 5. schůzi rady projednat přípravu rekonstrukce MŠ za účasti projektanta
• ukládá – místostarostovi p. Haasovi 
 –  do příští schůze rady upřesnit termíny zpracování dokumentace místních komunikací, tak aby byly 

 k dispozici do 31.3.2007
 –  vypovědět smlouvu s fi rmou ARYBAZ na pronájem rybníku na Valdeku
 –  ve spolupráci s p. Horákem připravit návrh seznamu projektů akcí vhodných pro získání prostředků 

 z regionálních operačních programů.
 • ukládá – ing. Doksanskému 
 – do březnových B. novin připravit informaci pro občany k nové výstavbě v Pl. Újezdě 
 – připravit návrh na sportoviště pod Hájem na Valdeku

4. schůze rady 22. ledna 2007

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 
 –  zprávy a informace přednesené k jednotlivým bodům programu
 –  že projektová dokumentace rekonstrukcí komunikací Toskánka – ul. Polní a V Úvoze, Braškov – ul. 

 Pod Horkou a Zahradní, bude zpracována do 31.3.2007
 –  informaci o provedení inventur za r. 2006
 –  žádost na ČEZ o dotaci na rekonstrukci dětského hřiště na fotbalovém stadionu
 –  rozhodnutí Ústavního soudu o povinnosti vlastníků nemovitostí udržovat přilehlé chodníky
• souhlasí
 – s odesláním žádosti zastupitelstvu města Unhošť o uzavření veřejnoprávní smlouvy o spolupráci 

 s Městskou policií Unhošť
 – s navrženým programem a termínem konání 2. veřejného zasedání
 – s oslovením  tří zhotovitelů na rekonstrukci MŠ (JEŽ s.r.o. Loděnice, Liga a.s. Praha a Konstruktiva 

 Konsit a.s. Praha)
 – s uzavřením smlouvy s ing. Dvořákem na dořešení převodu obecních pozemků
 – s objednáním dokumentace na rekonstrukce ul. K Háji (od Kartexu na Karlovarskou) s výjezdem 

 na Karlovarskou silnici 
 – s uzavřením smlouvy s AŽP Atelier Roztoky na projekt – Revitalizace rybníků v Braškově a ve Valdeku
 – s navrženým programem 6. schůze rady 19.2.2007
• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi
 – svolat 2. veřejné zasedání zastupitelstva obce do velké zasedací síně OÚ na pondělí 19.3.2007 

 s odsouhlaseným programem
 – 2. veřejnému zasedání předložit k odsouhlasení návrh smlouvy na zpracování digitální mapy obce 

 a návrh veřejnoprávní smlouvy o spolupráci s Městskou policií Unhošť
• ukládá – komisi ve složení: řed. MŠ pí. Střelečková, ing.arch. Dolejšová a ing. Doksanský
 – zajistit přípravu rekonstrukce budovy MŠ vč. organizace jejího uvolnění po dobu rekonstrukce
• ukládá – místostarostovi p. Haasovi 
 – ve spolupráci s p. Horákem připravit podklady a informace o možnostech získání dotací z Regionálního 

 operačního programu
 • ukládá – ing. Doksanskému 
 – předložit 6. schůzi rady návrh na vybavení lesíku Háj lavičkami a odpadkovými koši a návrh na 

 výměnu vybavení dětského koutku na fotbalovém stadionu

5. schůze rady 5. února 2007

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce a výsledku hospodaření k 30.11.2006, 
schválilo jednací řád zastupitelstva, 4. změnu rozpočtu obce pro r. 2006, investiční záměr rekonstrukce 
mateřské školy a výši poplatků za svoz a likvidaci komunálních odpadů.

 Zastupitelstvo také odsouhlasilo odměny neuvolněným členům zastupitelstva podle nařízení vlády č. 
37/203 Sb., ve znění pozdějších změn; uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Kladnem a spolupráci 
s městskou policí a pořízení podkladů pro digitální mapu obce a stanovilo pravidla pro poskytnutí ces-
tovních náhrad.

 Starostovi obce uložilo potvrdit veřejnoprávní smlouvu s Městem Kladnem o spolupráci s městskou 
policií. Úkol byl splněn.

 Finančnímu výboru bylo uloženo připravit úpravy rozpočtů pro r. 2007 a výhledu do r. 2010 a předložit 
je k projednání 2. veřejnému zasedání zastupitelstva. Úkol byl splněn, uvedené materiály jsou předloženy 
2. veřejnému zasedání k projednání.

 Stavební komisi a komisi ŽP a veř. pořádku pak zastupitelstvo uložilo připravit a předložit 2. veř. 
zasedání návrh dopravních opatření na silnicích, vedoucích obcí. Firma Adsum návrhy uvedených opatření 
zpracovala a projednává s Policií ČR a odborem dopravy. Defi nitivní termín předložení tohoto návrhu pro 
komplikace při jeho projednání však nelze stanovit. Součástí této studie jsou návrhy na úpravy přechodů 
a jejich doplnění o semafory, doplnění dopravních značení a optických zpomalovacích pruhů na Braškově 
i Valdeku. Studie obsahuje i návrh na zřízení kruhového objezdu na křižovatce silnic II/118 a II/606 nad 
Braškovem.

 Jde tedy o celý komplex řešení. Po projednání studie s policií a dopravními orgány bude předložena 
k odsouhlasení odborným komisím a po projednání v radě obce i zastupitelstvu. Půjde však o poměrně 
nákladná opatření a jejich realizace si vyžádá nemalé prostředky, jejichž zajištěním je podmíněna.

 Zastupitelstvo konečně uložilo zveřejnit upozornění občanům na platnost nového stavebního zákona. 
Zveřejněním této informace na úřední desce byl tento úkol splněn.

KONTROLA 
plnění usnesení 1. veřejného 
zasedání zastupitelstva obce, 

konaného dne 11. prosince 2006



FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 12. 2006
Zprávy z obecního úřadu

V ý d a j e v Kč

Silnice - opr. a udržov. (úklid sněhu,projekt ul.Sport.a Dukelská) 96 591.80

Rekonstrukce chodníků ul.Dukelská a Sportovců 1 650 613.30

rekonstrukce komun.ul.Požárníků 966 917.55

Rekonstrukce komun. k areálu GTH a Úzká 722 407.60

Rekonstrukce  kom.U Dubu,V Podlískách,u Vlacha 50 151.42

Mateřská škola (šatna výměna lina) 157 211.33

Místní knihovna (odměna,nákup knih a časopisů,nákup PC) 71 262.00

Kronika (odměna, materiál) 6 000.00

Sbor pro občanské záležitosti 21 738.00

Správa obecního úřadu 1 600 119.49

v tom:

Popl.za měření rychlosti v obci (Mě.policie Kladno) 3 000.00

odměny obecního zastupitelstva 469 021.00

platy zaměstnanců OÚ 466 451.00

rozdíl platů za 12/2005 a 12/2006 (navýšení) -47 748.00

různé práce pro OÚ (odměny BN, letáky, čekárny) 31 571.00

Volby (odměny,pohoštění,dr.materiál) 34 897.40

povinné pojistné na soc. zabezpečení 110 690.00

povinné pojistné na zdrav. pojištění 40 445.00

zákonné pojištění odpovědnosti 1 890.00

pojištění obecního majetku 15 952.00

nákup dlouhodobého majetku (inform.vitrina,fotoaparát) 50 775.50

všeobecný materiál (vánoční výzdoba,uliční tabule) 99 580.00

odborné publikace 18 802.00

voda 1 630.50

plyn 48 653.00

elektrická energie 8 705.70

služby pošt 4 087.00

služby telekomunikací 58 012.89

služby peněžních ústavů 15 138.00

právní služby 23 800.00

služby nevýrobní povahy (školení) 5 450.00

nákup služeb(zaměření pro věc.břemena,údržba KEO) 65 283.50

Přestupkové řízení (poplatek MěÚ Unhošť) 300.00

cestovné 1 166.00

Poskytnuté náhrady (věcné břemeno) 31 110.00

ČOV pojištění 8 800.00

platby daní a poplatků 4 790.00

Fin.vypořádání min.roku(vratka dotace na úroky z úvěru) 27 866.00

opravy a udržování(výměna oken,malování) 320 008.17

Dotace od obce na provoz MŠ (k vyúčtování) 150 000.00

Příspěvek mikroregionu Bratronicko, Křivoklátsko 76 703.30

Kanalizace-prodloužení stoky A3 a A7.2 (Zejfart,Jelínek) 392 664.70

Veřejné osvětlení - el. energie 76 098.30

                               - opravy a údržba 74 256.00

Kanalizace - splašková (podklady pro závěr.vyhodnocení stavby) 46 765.20

MPS Kladno (záloha na známky na popelnice a pytle na odpad) 332 420.90

Likvidace velkoobjemového odpadu (separace a tříděný odpad) 149 204.10

Svoz a zneškodnění nebezpečného odpadu 14 522.80

Dětské hřiště Braškov (inf. tabulky,stojan na kola,odměny) 30 213.55

Fotbalové hřiště  Valdek - odměna,spotřeba el.energie 99 577.00

Údržba veřejné zeleně 82 179.60

Požární ochrana 45 883.50

Rekonstrukce požární zbrojnice (dokumentace,výběr.řízení) 5 650 301.90

Úroky z úvěru - ČS a.s. 117 015.78

Splátka jistiny ČS a.s. 900 000.00

Neinvestiční příspěvek na žáky ZŠ (Unhošť, Kladno) 296 700.00

VO-osvětlení přechodů,ul.Požárníků 128 365.30

V ý d a j e  c e l k e m 14 325 892.59

P ř í j m y 

Daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1 313 857.00

Daně z příjmů FO ze samost. výdělečné činnosti 599 673.90

Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů 83 943.00

Daně z příjmů právnických osob 1 552 271.00

Daň z přidané hodnoty 2 413 463.00

Správní poplatky (i výherní hrací automaty) 144 850.00

Ostatní daně (místní poplatky) 12 550.00

Daň z nemovitosti 375 156.00

Dokumentace pro výběrové řízení (pož.zbrojnice) 4 600.00

Záloha na vodné a stočné - byt MŠ 5 040.00

Nájemné za byt v MŠ 12 408.00

Nájemné - ČOV 0.00

Vstupné - hřiště Braškov 16 900.00

EKOKOM - příspěvek na tříděný odpad 23 131.50

Nájemné za ordinaci (MUDr. Ječmen) 5 000.00

Nájemné rybník Valdek (Ing.Heuer, ARYBAZ) 465.00

Výtěžnost výherních hracích automatů 44 538.00

Známky na popelnice 337 670.00

Pytle na tříděný odpad 6 985.00

Poplatky na likvidaci velkoob.a nebezp. odpadu 95 900.00

Pohlednice obce 64.50

Neinvestiční dotace na VOLBY 34 545.40

Neinvestiční dotace od kraje 258 035.00

Investiční dotace ze stát.rozpočtu 4 900 000.00

Sponzorský dar 300 000.00

Prodej vodovodu  VKM a.s. Kladno 1 097 351.00

Prodej pozemků (manž. Bednářovi, p. Slabý) 55 500.00

Úroky z termínovaných vkladů a běžného účtu 50 864.62

Fin. vypořádání min.roku ( MŠ školné) 55 000.00

Neinvestiční dotace ze Státního rozpočtu 44 108.00

Výsledek hospodaření k 31.12.2005 2 624 296.82

P ř í j m y  c e l k e m 16 468 166.74

R o z d í l  příjmů a výdajů 2 142 274.15

v tom :

termínované vklady 600 000.00

zůstatek na běžném účtě 1 542 274.15

Celkové náklady na prodl.stoky A3 a A 7.2 796 345.20

Sdružené prostředky - příjem od VKM a.s. na prodl. stoky A3, A7.2 434 188.00

Rozdíl z rozpočtu obce činil 362 157.20
(v r.2005 uhrazeno 16 200,- Kč a  v r. 2006 uhrazeno 345 957,20 Kč)

A)  PŘÍJMY:
– DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR) 6,000
    +   Daň z nemovitosti (v úrovni r. 2006)  350

– NEDAŇOVÉ  – pronájmy 50
                           – odpady 450
                           – úroky z term. vkladů 30
  – správní poplatky (vč. automatů) 150
  – Ekokom 25
  – výtěžnost výher. hracích automatů      40
    
– DOTACE  – OÚ – státní správa 57,747

– DOTACE  – POV – komunikace (chodníky) 120
                                            – úroky z úvěru 30
                     – SD     – rekonstrukce MŠ 6,500

– OSTATNÍ:
– Očekávaný výsledek hospodaření obce v roce 2006 2,142

PŘÍJMY CELKEM 15,944,747 

B) VÝDAJE :
– NEINVESTIČNÍ -
  opravy silnice,chodníky,údržba 50
  rybníky 20
  MŠ – příspěvek na provoz 190
  ZŠ – příspěvek na neinv.výdaje 350
  knihovna – knihy a odměna 40
  kronika – materiál a odměna 7
  Sbor pro občanské záležitosti 20
  hřiště vč.dětského koutku – provoz 250
  veřejné osvětlení – el.energie 100
                                – údržba 80
  veřejná zeleň 90
  odpady celkem (VaN,CZ ekologie) 500
  Sdružení dobrovol.hasičů 50
  správa OÚ (včetně odměny zastupitelů) 1,800
  úroky z úvěru 45  
  splátky jistin u ČS a.s. 1,000
  vybavení OÚ (nábytek, ústředna MR) 300
  pořízení digitální mapy obce 200
  rozpočtová rezerva 362,747

                            celkem  5,454,753

Návrh 1. změny rozpočtu pro rok 2007 (v tis. Kč)

– INVESTIČNÍ:
  rekonstrukce MŠ 7.000
  dokončení chodníku ul.Dukelská
                                       a Sportovců 2,000
  projekty a inž.činnost 500
          prostředky na kofi nancování investic 990
                 
         celkem 10,490

VÝDAJE CELKEM 15.944,747       

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.

Event. část rezervy použít na vybavení rekonstruované MŠ



Zprávy z komise životního prostředí

Ve spolupráci s obecním úřadem a  místními 
hasiči zorganizovala komise životního prostředí 
a veřejného pořádku na začátku roku – v sobotu 
13. ledna – úklid lokality „Háj“ na Valdeku.  
Využili jsme příznivého počasí, které nám přálo 
a letošní atypická zima bez sněhu, nám nebránila 
v chystaném záměru.

Při této akci byly sbírány odpadky a prosekány 
náletové křoviny a tráva včetně jejich svozu. Za 
to, že náš Háj viditelně prokoukl a stal se opět 
důstojnou přírodní dominantou  obce, je třeba 
poděkovat jmenovitě těmto dobrovolníkům:

Černá Gabriela, Černá Kamila, Doksanský 
Marek, Doksanský Michal, Chrobáková Hana,  
Chrobák Lukášek, Kučerová Eva, Kučera Tomáš, 
Kučera Tomáš ml., Machovská Věra,  Machov-
ská Ilona, Pošmourná Jana, Pošmourný Ivan, 

Pošmourný Václav, Šindelářová Naďa.
Za hasiče: Buriánová Klára, Černošová Lucie, 

Haasová Ivana, Fučíková Petra, Kalitová Monika, 
Oličová Kamila, Oličová Veronika, Fuit Radek, 
Fuit Jakub, Haas Jiří, Habrdla David, Horník 
Pavel, Jelínek Petr, Laitner Hugo, Sochna Jiří, 
Střeska David, Šíma Jaroslav, Votava Tomáš, 
Vrtík Petr.

Snad jsem na nikoho nezapomněla.
Na jaro připravujeme podobnou akci při 

vyčištění lokality „Skalka“ na Braškově. Zveme 
všechny, kteří se chtějí přidat a mohou pomoci. 
Termín akce bude zveřejněn místním rozhlasem, 
na úřední desce a na internetu na stránkách obce 
www.braskov.cz.

MUDr. Ilona Musilová
  předsedkyně komise 

Informace pro občany
 Pro informování občanů přetiskujeme v plném znění dopisy, které se týkají jednání obce ohledně 

neobvyklého kácení stromů na lesních pozemcích na Valdeku. 

Obec  Braškov   
                                                                          
  LESY ČESKÉ REPUBLIKY s. p.
  Ing. František Koníček
  Generální ředitel                               
  Přemyslova 1106             
  501 68 HRADEC KRÁLOVÉ 8         

Váš dopis / ze dne                    naše značka                     vyřizuje                B r a š k o v       
    461/06                                               12.12.2006

Těžba dřeva v sousedství obce Braškov

Vážený pane generální řediteli,
 
žádám Vás o zásah do způsobu těžby dřeva v bezprostřední blízkosti části obce Valdek v obci Braškov. 

Jedná se o lesy přímo vklíněné do zástavby Valdeku, a to jak o menší les „Dubiny“na severní straně, tak 
o les „Štědrý“ na západní straně, navazující na přírodní park „Povodí Kačáku“ a sousedící s Chráněnou 
krajinnou oblastí Křivoklátsko – Biosférickou  rezervací UNESCO. 

Nemůžeme být lhostejní k masivní těžbě dřeva, která negativně ovlivňuje naše životní prostředí. Jedná 
se o lesy ve státním vlastnictví, které jsou přírodním bohatstvím celé společnosti. Jsme si dobře vědomi, 
jaké funkce lesy mají plnit, ale současně víme, že těžba dřevní hmoty nepatří mezi ty nejdůležitější. Naši 
občané jsou odedávna zvyklí žít v symbioze s těmito nádhernými lesy a patřičně si toho považují. Vždyť 
název osady Valdek pochází z německého názvu Waldecke (lesní kout) a název lesa „Štědrý“ vyjadřoval 
dozajista jeho neocenitelnou roli zvláště v těžkých dobách. Dnes však nelze pominout ani skutečnost, 
že toto sousedství zvyšuje hodnotu jejich nemovitostí. Kromě toho „Dubiny“ hrají významnou roli jako 
přirozená ochrana obce nejen před severními větry, ale zejména před ekologickou zátěží dálnice E 48 
(č.6). Proto bychom spíše než kácení vítali vysázení vhodného lesního porostu jako ochranného pásu 
vedle dálnice nad obcí, kde chybí cca 250 metrů porostu mezi Valdekem a Braškovem.     

Asi sto metrů od vstupu do „Štědrého“ po cestě zvané „Kamenka“ byl  pokácen na ploše zhruba polo-
viny  hektaru  dub  stáří cca pouhých 80 let. Pro Vaši představu je zachycen stav na  obrázcích v příloze 
(obr.č.1 před a obr. č.2 a 3 po kácení).  Jsme přesvědčeni, že tato těžba je z celospolečenského hlediska 
bezohledná a neomluvitelná. Nemůžeme se zbavit dojmu, že byla vedena jen za účelem dosažení oka-
mžitého zisku. Růst lesa je přece tak dlouhodobý proces, že na místě dnešních holin se vzrostlého lesa 
dočkají už jen ti nejmladší. Totéž si myslíme o těžbě ve zmiňovaném lesíku „Dubiny“. Chápeme, co je 
míněno ozdravováním a prosvětlováním lesa, avšak zde byly  káceny kromě bříz a jehličnanů také duby 
podobného stáří, též zdravé a životaschopné. Stav po kácení je patrný z obrázku č.4. V tomto případě se 
jedná o těžbu u samého okraje lesa, takže jsou na místě obavy z polomů při vichřicích, které nás budou 
podle meteorologů ohrožovat stále častěji.

Chraňme přírodní bohatství lesů v naší zemi, která má všechny předpoklady stát se jednou z turisticky 
nejatraktivnějších v Evropě. Současně tím můžeme zmírnit dopady negativních klimatických změn v 
důsledku globálního oteplování naší planety. Snažme se, aby česká kotlina zůstala bezpečným místem 
pro život nejen pro nás, ale i pro budoucí generace. 

Závěrem bychom Vás rádi ujistili, že chceme být vašimi dobrými sousedy. Avšak podmínkou dobrých 
sousedských vztahů je vzájemné schvalování závažných kroků. V tomto smyslu očekáváme Vaši brzkou 
odpověď.

Přejeme příjemné prožití Vánoc, hodně zdraví, úspěchů a dobré spolupráce v Novém roce.
      

Ing. Vladimír Dráb 
                                                                                                               starosta

Obdrží:
• Krajský inspektorát Brandýs nad Labem, detašované pracoviště Křivoklát
• Lesní správa Nižbor
• Správa CHKO Křivoklátsko
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha
• Ministerstvo životního prostředí ČR
• Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí

 
Přílohy: foto č. 1-4 dle textu

AKCE „HÁJ“
Česká inspekce životního prostředí Obec Braškov
Oblastní inspektorát Praha 273 51 Unhošť
Oddělení ochrany lesa okres  Kladno
Dělnická 12, 170 04 Praha 7
tel.: 266 793 335, fax: 266 793 333
email: ol@ph.cizp.cz, www.cizp.cz
IČ: 41 69 32 05

Váš dopis značky / ze dne Naše značka  Vyřizuje / linka / email  Místo a datum

12.12.2006 zn. 461/06  41/OOL/0700457/07/PMZ Miloš Zach / 3339 / zach@ph.cizp.cz Praha, 5.1.2007

Věc: Zápis z prošetření podnětu č. 1/07 ze dne 20.12.2007 č.j. 085270 podaného obcí Braškov. 

Předmět podnětu:  „Masivní těžba dřeva“ v bezprostřední blízkosti části obce Valdek  v obci Braškov.
 
Dne 5.1.2007 se konalo místní šetření v předmětné lokalitě.

Šetření se zúčastnili : 

Za ČIŽP OI Praha, oddělení ochrany lesa:      Miloš  Zach – vedoucí inspektor 
       Ing. Jan Hřebačka – vedoucí inspektor
                                                                                          Josef Myslivec  –  vedoucí inspektor

Za Středočeský krajský úřad: Ing. Pavel  Semerád
 
Za stěžovatele – Obec Braškov: Ing. Věra Machovská
  Ing. Jiří Kolrus
  Ing. Libor Kohout
  Jiří Brabec

Za majitele pozemků, LČR Hradec Hradec Králové s.p.
                                   LS Nižbor : Ing. František Davídek – vedoucí LS
                                                        Viktor Veselý – revírník                                                             

Zjištěno za ČIŽP oddělení ochrany lesa:

Platný lesní hospodářský plán (dále jen LHP) má platnost od 1.1.1998 do 31.12.2007. Zpracovatel 
tohoto plánu, Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o., zapracoval do plánu „Plán péče v CHKO Křivoklátsko“ i 
„Plán péče v CHKO Český Kras“. Dále byly zohledněny všechny požadavky ochrany přírody ve vztahu 
k přírodním rezervacím, přírodním památkám, památným stromům a dalším požadavkům vyplývajícím 
ze zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a změně a doplnění 
některých zákonů.

   
Byly prověřeny porostní skupiny 833A9 a 840C10, v zájmovém území obce  Braškov. Porostní skupiny 

jsou těžbou rozpracovány dle LHP, je zde dbáno na zachování přirozeného zmlazení.

Předmětný lesní majetek je obhospodařován v souladu s platnými zákonnými  předpisy.
 
Vyjádření LS Nižbor: 
LS Nižbor podala vysvětlení k těžebním zásahům, které probíhají podle platných zákonů (lesní zákon) 

a se zástupci obce se dohodlo, že revírník Viktor Veselý bude od roku 2007 občanem obce Braškov a 
bude Obecnímu úřadu Braškov podávat informace o lesních činnostech ve sledovaném území. Holina v 
porostu 840C10 (ve Štědrém) bude obnovena v jarním období 2008. Těžební zásah v lesním porostu 833A9 
(v Dubinech) a následná obnova je prakticky obnovena díky přirozenému zmlazení (SM, DB, JV a JS).

Vyjádření Středočeského krajského úřadu :
Těžební zásahy jsou v souladu s LHP a nebyl porušen zákon č. 289/1995 sb., o lesích.

CHKO Křivoklátsko  - viz přiložená příloha

Vyjádření obce  Braškov :               
Obec vítá vyjádření LS Nižbor, že bude včas podávat informace o lesních činnostech na sledovaném 

území. Obec bude informace zveřejňovat pro občany na vývěsce a na internetových stránkách. 
    
Závěr:

Bylo zjištěno, že nedošlo k porušení zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a 
její působnosti v ochraně lesa a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozd. předpisů a o změně a 
doplnění některých zákonů.

Z těchto důvodů je tento podnět k šetření kvalifi kován jako neopodstatněný. 
Obec Braškov nemá další připomínky, které je nutné vysvětlit. 
Skončeno, přečteno, podepsáno.

Těžba dřeva v sousedství obce Braškov – Co se do zápisu z jednání 
5.1.2007 nedostalo.

S odstupem času si uvědomuji, že některé výsledky z náročného jednání v terénu nebyly do zápisu 
zahrnuty. Jde zejména o následující záležitosti:

1) přestože velikost vykácených ploch (pasek) ve „Štědrém“ nepřekračuje povolený limit 0,5 ha, uznal 
Ing. Davídek, že vzhled páteřní lesní cesty „Kamenky“ natolik utrpěl, že zajistí co nejdříve vedle cesty v 
místě pasek výsadbu aleje vhodných stromů. Obávám se, že se to neobejde bez urgencí.

2) při jednání v „Dubinách“ nás Ing. Davídek upozornil, že pokud chceme více ovlivňovat stav lesa a 
případně jej využívat k rekreačním účelům, existuje forma tzv. „Lesa zvláštního určení“. Problém tento 
status získat spočívá údajně zejména ve fi nančním příspěvku obce. Ten má sloužit k vyrovnání ztrát ze 
snížené výtěžnosti lesa. Takto funguje například lesopark v Kladně.

     Polomy v Dubinách po vichřicích v minulých dnech potvrdily naše obavy ze snížené odolnosti lesa 
vlivem kácení, které jsme vyjádřili jak během jednání na místě, tak v našem dopise. Polomům padlo za 
oběť několik desítek stromů – převážně smrků.

V Braškově 21.1.2007 Ing. Jiří Kolrusz

Rybáři Braškov

V minulém roce, mimo prací, které se provádějí podle ročního období jsme opravili a natřeli zábradlí 
kolem zpevněných břehů a byla opravena kaberna.

Rozhodli jsme se v tomto roce zbourat stan s tím, že bude nahrazen novým přístřeškem, který na jeho 
místě postavíme. Mezi další nutné práce jsme zahrnuli opravu člunu a úpravu terénu kolem chat. Zřejmě 
nejdůležitější v tomto roce bude nové zarybnění ve větším rozsahu, které nahradí ztráty na rybách v roce 
2004, způsobené úhynem ryb vlivem vysokých teplot v letním období.

Vykonat všechny naplánované akce by měla umožnit fi nanční podpora ze strany obce, za kterou předem 
všem zastupitelům obce děkujeme.

Doufáme, že zájem ze strany mládeže stoupne a rybolovu se bude dařit. Pro místní občany plánujeme 
tradiční mimořádný lov ryb.

Na závěr děkujeme všem občanům, kteří nám pomáhají v naší činnosti a věříme, že do konce roku 
vše zdárně dokončíme.

       Za místní rybáře J. Jerman

Zprávy od rybníka



Návrh přípravy fi nancování projektů z programu ROP
Účelem tohoto materiálu je vytipovat investiční záměry na území obce Braškov, které mají potencio-

nální šanci uspět v dotačním programu ROP. Na základě předběžných podmínek programu ROP (jeho 
konečné znění by mělo být k dispozici během dubna 2007) se navrhuje upravit projekty v následujících 
dvou oblastech:

A. REVITALIZACE NÁVSÍ V OBCI BRAŠKOV S JEJICH NAPOJENÍM NA INFRASTRUKTURU 
OBCE

Projekt umožňuje komplexně řešit napojení návsí v obci na komunikace společně se systémem cyklo-
stezek, přilehlými vodními plochami, veřejnou zelení, zastávkami autobusové hromadné dopravy včetně 
čekáren, veřejným osvětlením i architektonickým sjednocením vzhledu okolních obecních staveb.

B. VOJENSKÝ SKANZEN STUDÁNKA S LESOPARKEM A JEHO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ 
SYSTÉM CYKLOSTEZEK A KOMUNIKACÍ

Tento záměr řeší možnost využití bývalé vojenské základny v prostoru mezi obcemi Braškov a Horní 
Bezděkov přeměnou na skanzen vojenské techniky a zpřístupnění přilehlé nedotčené přírodní plochy. 
S rekonstrukcí bývalých vojenských objektů souvisí i modernizace příjezdových komunikací a parkovišť 
a napojení na již fungující systém cyklostezek, především z Kladna, Braškova, CHKO povodí Kačáku a 
regionu Křivoklátska. V rámci cyklostezky z Braškova budou do projektu zařazena i odstavná parkoviště 
a části místních komunikací, které trasa cyklostezky protne. Počítá se i s vybudováním lesoparku Na Háji 
spolu s úpravou dalších zajímavých míst v trase cyklistických stezek.

 Vzhledem k tomu, že dokladová část nutná k získání dotace z programu ROP není v tuto chvíli přesně 
známa (předpoklad duben 2007), je nutné zajistit zpracování studií na uvedené investiční záměry, na 
jejichž základě bude poté stanoven další postup přípravy uvedených projektů. Ke zpracování studií byl 
osloven Ing. arch. Jaroslav Černý, který je autorem územního plánu obce Braškov i některých přilehlých 
obcí.

 Pro zpracování tohoto návrhu byly použity dřívější návrhy a podklady, návrhy z jednání mikroregionu 
Bratronicko a informace o stavu připravenosti některých akcí.

 Jedním ze základních předpokladů pro přípravu jednotlivých akcí je dokončení převodu pozemků, 
upřesnění vlastnických vztahů a zpracování digitální mapy obce. Tyto akce byly již zadány a termíny 
zpracování kontroluje rada obce.

 Dalším z předpokladů je projednání, doplnění a odsouhlasení tohoto návrhu a jeho doplnění o potřebu 
prostředků na jednotlivé akce a rozdělení jejich potřeby do jednotlivých roků.

V bloku A. se předpokládá zejména řešení návesních prostorů:
• na Valdeku, vč. revitalizace rybníka, doplnění zeleně a zřízení odpočinkových koutů vč. informační tabule,
• na Braškově – rekonstrukce návesního prostoru vč. náhrady přerostlé zeleně, zřízení odpočinkových 

ploch a zálivu vč. autobusové zastávky, oprava fasády obecního úřadu a zřízení informační tabule s ori-
entačním systémem (cyklostezky, turisticky zajímavá místa, sportoviště, restaurace apod.) a rekonstrukci 
veř. osvětlení.

• Revitalizace druhého návesního prostoru vč. Braškovského rybníka (objednána studie) doplnění 
zeleně a zřízení odpočinkového koutu. Ke zvýšení bezpečnosti provozu a přístupu cyklistů a pěších turistů 

i občanů k odstavnému parkovišti – cyklostezky na Háj a k Braškovskému potoku – zřídit chodník při 
komunikaci II/118 (projekt je objednán) od rybníka až na parkoviště.

• Na Toskánce – zřízení návesního prostoru, doplnění o zeleň, úprava historických lip před bývalou 
hospodou (č.p. 1 s památkovou studnou) vč. informační tabule.

Dále je vhodné zařadit do tohoto bloku zřízení cyklostezek a některé další doprovodné akce, zejména 
revitalizace zeleně na Háji, případně ve Skalce, event. Kejmarově skalce a rekonstrukci či úpravu některých 
místních komunikací, po nichž budou vedeny navrhované trasy cyklostezek. Zejména jde o část ul. Pod 
Horkou (červená stezka na Farunku – Kejmarovu skalku), část komunikace U Dubu (modrá cyklostrasa 
od Skalky na Háj), event. část komunikace Akátové (od Karlovarské silnice na Háj).

V rámci bloku B. tohoto projektu se jeví jako vhodné zařadit cyklostezky a doprovodné akce v tomto 
rozsahu:

a) modrá trasa (plná čára) – Kožova Hora – Braškov – ul. Pod Horkou, část ul. U Dubu (viz blok A.) 
přes Háj vč. revitalizace zeleně u zřízení odpočinkového koutu event. orientační tabule (viz blok A) v 
pokračování na silnici Karlovarskou na katastr Kyšic.

b) červená trasa (čárkovaná čára) – cyklostezka a chodník Braškov – Valdek – Dubina až na Karlovar-
skou s odbočkou na Farunku – Kejmarovou skalku a severozápadně nad zástavbou v ul. Sportovců do 
ul. K Háji s nutností rekonstrukce její části v úseku Kartex – ul. Budovatelů (dokumentace zpracována) 
až na odstavné parkoviště u výjezdu v jižní části Braškova. Trasu cyklostezky z odstavného parkoviště v 
Braškově na Háj je vhodné doplnit o úsek bývalé polní cesty pod Hájem (od Božích muk).

Rekonstruovat bude také nutno příjezd do Čertovky (nutno projednat s orgány ochrany přírody a 
životního prostředí?)

c) zelená trasa (tečkovaná čára) – k umožnění bezpečného provozu cyklistů a pěších nutno zřídit chodník 
v trase od Braškovského rybníka k odstavnému parkovišti (viz blok A.) a revitalizací zeleně (bývalých 
ovocných alejí) umožnit zřízení cyklostezky k Braškovskému potoku. V rámci této trasy lze uplatnit také 
revitalizaci Braškovského potoka alespoň ve vyznačené trase. Vhodné by bylo rovněž prodloužení této 
zelené trasy až do Kyšic.

V rámci prací na tomto bloku je nutné zkoordinovat záměry sousedních obcí, zejména návaznost tras 
jednotlivých cyklostezek.

ZÁVĚR:
K přípravě tohoto rozsáhlého, náročného a pro rozvoj obce důležitého dokumentu by bylo vhodné 

zřídit komisi, nejlépe z členů rady obce, stávajících komisí výstavby a životního prostředí, event. komise 
pro školství, kulturu a sport a jejím vedením pověřit místostarostu F. Haase a P. Horáka.

Přílohy:
– seznam objektů a akcí
– mapa k bloku A (zeleň, návsi, místní komunikace)
– mapa k bloku B (cyklostezky)
       

Zpracoval: F. Haas a P. Horák

BLOK „A“ - revitalizace návsí      

Záměr/akce/projekt Stav Nákl.-příprava tis. Kč -2007 Náklady realizace tis. Kč Nákl. související tis. Kč 2007 Plán. termín realizace Poznámka
Valdek rybník + náves.prostor objednána studie rybníka
Náves Braškov – 1. návesní prostor
Braškov rybník – revitalizace + 2. návesní prostor objednána studie rybníka
Náves Toskánka + úprava lip
Veřejná zeleň u komunikací
Veřejná zeleň u dálnice
„Háj“ - výsadba, odpočinkový kout
Braškovský potok - revitalizace, zeleň
Informační a orientační systém
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Zálivy a autobusové zastávky
Odstavné parkoviště
Chodník Braškov (rybník - parkoviště) objednána dokumentace
Stadion J. Valeše - výsadba

BLOK „B“ - vojenský skanzen „Studánka“ - cyklostezky
Cyklostezka (červená trasa)
Chodník: Braškov - Valdek objednána dokumentace
Rekonstrukce části ul. K Háji
Cyklostezka (modrá trasa)
Chodník: Kožova Hora - Braškov
Rekonstukce části ul. U Dubu a Pod Horkou stávající dokumentace
Cyklostezka (zelená trasa)
Cyklostezka Braškov - Kyšice

SEZNAM OBJEKTŮ A AKCÍ



Zprávy ze stavební komise
Staneme se v dohledné době jedním z předměstí Prahy?

S postupující výstavbou rychlostní komunikace R6 (Praha – Karlovy Vary), vzrůstá i zájem developer-
ských společností o výstavbu v přilehlých lokalitách této komunikace. Posledním dokončeným projektem 
je výstavba satelitní vesničky v Hostivicích. Dalším z připravovaných projektů, který se nás již bude týkat 
více, je připravovaný projekt výstavby rodinných domů u Pleteného Újezdu. Dovolte mi, abych vás na tomto 
místě informoval o aktuálním stavu projektu a předešel tak různým dohadům o rozsahu výstavby.

V současné době je zpracován projekt k územnímu řízení s názvem: Obytný park Pletený Újezd. Ob-
jednatelem projektu je pražská společnost VIVA reality. Výstavba se má realizovat na pozemcích p.p.č. 
144/43, 144/56 k.ú. Pletený Újezd. Jsou to pole od Pleteného Újezdu směrem ke Kožové hoře, kolem 
Toskánky ke „ staré karlovarské silnici“ (komunikace I/6). Výstavba má končit cca 200m nad Toskánkou 
směrem ke křižovatce se silnicí Kladno – Beroun. Zde také bude hlavní vjezd a výjezd z celého komplexu 
domů na komunikaci I/6.

Celková výměra řešeného území ........................................ 103.090 m2

Z toho pozemky pro rodinné domy ...................................... 84.495 m2

komunikace a chodníky ......................................................... 16.709 m2

zbytek ostatní plochy

Celkem zde má být postaveno 176 domů, z čehož bude 62 dvojdomů a 52 individuálně stojících domů. 
Dvojdomky mají mít velikost pozemku cca 375 m2 na jeden dvojdomek. Samostatně stojící domy 517 
– 1184 m2. Kanalizační síť bude napojena na jednotnou kanalizaci, kterou spolu s výstavbou nové ČOV 
bude řešit obec Pletený Újezd a není to předmětem dokumentace na výstavbu „obytného parku“. Celý 
obytný celek má plánované dva výjezdy, které jsou zároveň i vjezdy. Jak již je výše uvedeno, hlavním 
vjezdem je napojení na stávající silnici I/6 nad Toskánkou. Druhé napojení bude jihovýchodním směrem 
do centra obce Pletený Újezd. Z dopravního řešení vyplývá, že značně vzroste intenzita dopravy na 
komunikaci I/6 a především na křižovatce nad Braškovem, která je od doby zavedení změny přednosti 
v jízdě přes všechna značení nebezpečná. 

Z výše uvedených údajů lze usuzovat, že po dokončení plánované výstavby stoupne počet obyvatel 
Pleteného Újezdu o 530 lidí (při průměru 3os/dům). Současný počet obyvatel dle údajů ČSÚ je 410 lidí. 

Projekt zřejmě předpokládá, že všechny potřeby (pracovní, mimopracovní, nákupní) obyvatel nové satelitní 
vesničky budou pokrývány v okolních městech či vesnicích. Stávající infrastruktura obce se v rámci projektu 
nijak nemění ani nedoplňuje, a tak bude příprava na náhlý nárůst obyvatelstva asi dosti náročná. 

Proti zájmům developerů stojí v našem katastru a okolí zájem náš. Zájem původních obyvatel pokud 
možno zachovat a ochránit krajinný ráz, který je pro většinu obyvatel venkova důležitý a přispívá k jejich 
vztahu k místu bydliště. Bydlení na venkově, i když se samozřejmě postupem času vyvíjí, je určitou formou 
životního stylu. Člověk si volí k životu určité prostředí, kde výhody města jsou vyváženy jinými přednostmi 
a jednou z nejdůležitějších je právě krajinný ráz. Krajinný ráz je jediným legislativním nástrojem, který by 
měl zamezit realizaci staveb, které sice nepoškozují území z hlediska zájmů ochrany přírody, ale poškozují 
estetiku krajiny a její kulturní hodnoty a působí negativně na pozorovatele a obyvatele. Z tohoto hlediska 
jsou samozřejmě nejkonfl iktnější dálnice a rychlostní komunikace (včetně doprovodných staveb), ale 
patří sem i stavby skladů či výrobních závodů ve volné krajině, velkoplošné poutače, stožáry sítě GSM, 
atd. Patří sem také výstavba satelitních „vesniček“.

Rozvoj a potřeby společnosti si samozřejmě vynucují kompromisy, ale podíváme-li se kolem sebe, 
máme už v našem katastru nebo v sousedním vše. Jakoby samotná komunikace R/6 nestačila. Nikdo se 
tedy nemůže divit, že původní obyvatelé berou rozsáhlou novou výstavbu často s nevolí. Většinou totiž 
přináší negativa, která nejsou ničím kompenzována a vedle změn životního prostředí i změny krajiny, 
které jsou bohužel neměnné a generacím příštím nezbude nežli si zvyknout. To ale neznamená, že nás 
nebudou soudit. 

Ing. Miroslav Doksanský

Povolení k odběru vody ze studní

Jak již někteří z Vás vědí, proběhla tiskem zpráva, že od 1. 1. 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru 
povrchových nebo podzemních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.

Ten, kdo by odebíral povrchovou nebo podzemní vodu, nebo by do těchto vod vypouštěl odpadní vodu 
bez příslušného povolení, vystavil by se pokutě: 

 – u fyzické osoby až 50 000 Kč
 – u právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 000 Kč.

Jak vyplnit formulář žádosti o povolení k odběru podzemních vod pro domácnosti, jaké přílohy a jaký poplatek?
 
Formulář:

1. Žadatel – majitel studny, v jehož prospěch má být povolení vydáno
2. Účel užití – např. zásobování rodinného domu, rekreačního objektu, zálivka zahrady, užitková voda, 
napájení zvířat atd.
3. Údaje o místu nakládání s vodami – typ odběrného objektu – kopaná studna, vrtaná studna, pramenní 
jímka atd., dále zde uveďte i hloubku studny
4. Údaje o množství vody – zde vyplňte počet měsíců v roce, kdy vodu odebíráte a dopište sem pouze 
kolik litrů za den spotřebujete, ostatní údaje nevyplňujte
5. Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno
6. Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení – 1. obec, 2. sousedé ( pokud váš pozemek sousedí s 
komunikací, uvádějte majitele této komunikace )

Přílohy:
1. kopie snímku katastrální mapy s barevným označením místa studny 
2. pokud máte k dispozici nějaký doklad např. kopie povolení stavby nebo studny, kolaudačního roz-
hodnutí na stavbu domu, souhlas obce s výstavbou studny, nebo napište čestné prohlášení,ve kterém 
uvedete stáří studny.   

Poplatek: 
při podávání žádosti neplatíte žádný poplatek 
Kde mají žádat občané z Braškova?

• pro domácnosti
O povolení je nutno žádat osobně na odboru výstavby Městského úřadu v Unhošti. Povolení k odběru 
vod (pro domácnosti) zde vyřizuje p. Houžvička tel. 312 698 433. 

• pro ostatní (právnické nebo fyzické podnikající osoby)
Povolení k odběru vod pro ostatní (právnické nebo fyzické podnikající osoby) vyřizuje Magistrát města 
Kladna, nám Starosty Pavla 44, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství ing. Synková  
tel. 312 604 388 a ing. Kohoutová tel. 312 604 385.

Formuláře žádostí je možno získat na internetu www.mestokladno.cz, www.zanikpovoleni.cz. Pro 
informaci současně přetiskujeme v těchto novinách zprávu Magistrátu města Kladna „Problematika 
nakládání s vodami po 1.1.2008“ 

        
za komisi výstavby

předsedkyně ing. arch. K. Dolejšová

Zpráva z mateřské školy
Tak jsme se dočkali! Dotace na celkovou rekonstrukci mateřské školy je tady a nám nastanou radostné 

i hektické časy. 

Musíme vystěhovat veškerý materiál, pomůcky, nábytek i ,,krámy“, nastřádané za 53 let provozu, to 
nebude jen tak. Ještě, že jsme dostali svolení přechodně vše uskladnit v nové hasičárně. Samozřejmě 
jsme si vědomi toho, že naši dobrovolní hasiči z této situace asi nejsou zrovna nadšeni, ale snad to nějak 
překonáme. Pokud vše půjde dobře, bude se jednat asi o čtyři měsíce, včetně letních prázdnin. 

Nedá se jinak, ale škola při takovém rozsahu úprav musí být uzavřena. Proto jsem již v lednu kon-
taktovala ředitele ZŠ v Unhošti p. Šimáčka, zda by nás mohl na tuto dobu umístit v některé místnosti v 
jeho škole. Pan ředitel nám poskytne třídu v přízemí a my se přestěhujeme s nejnutnějším vybavením do 
základní školy. V blízkosti je k dispozici sociální zařízení a obědvat budeme ve školní jídelně. Svačiny si 
děti budou nosit z domova a pitný režim po celý den zajistíme z vlastních zdrojů.

S tímto řešením souhlasí i Okresní hygienická stanice, p. Šmatláková po konzultaci situace potvrdila, 
že hygienická stanice bude po tuto dobu tolerovat drobné nedostatky, které při tomto uspořádání někdy 
vzniknou. Samozřejmě na nutnou dobu při výjimečnosti této situace, kdy se vlastně snažíme pomoci 
zaměstnaným rodičům.

Co se týče projektu, jsem velmi ráda, že jako ředitelka se mohu podílet na konečné verzi úprav a že je 
brán zřetel na specifi cké požadavky předškolních dětí a zařízení pro naši výchovně vzdělávací práci.

Paní architektka Dolejšová si s našimi požadavky dala hodně práce, aby se výsledek co nejvíce blížil 
našim potřebám. Pochopitelně je zde i fi nanční stránka věci, přesto, že 6,5 milionů Kč vypadá velmi 
krásně, není možné zařídit všechno tak, aby se splnilo vše tak ideálně, jak by se všem líbilo. Zásah do 
stavby, izolace atd.budou velmi nákladné.

I tak to je nádherná zpráva pro nás i děti, které si to opravdu zaslouží a tradice naší školky je opravdu 
dlouhá – 53 let mluví za všechno.

Díky za to, že na rozhodujících místech jsou rozumní a schopní lidé, kteří se starají o to, aby i děti na 
vsi měli podnětné a zároveň krásné prostředí, kde tráví část svého dětství a kde získávají první poznatky 
o světě a vztazích mezi lidmi.                     

Děkujeme všem, kteří se podílejí na realizaci
 Ředitelka školy Eva Střelečková



Činnost Sboru dobrovolných 
hasičů
Od léta 2006  se naše výjezdová jednotka účastnila dvou hlášených zásahů. V prvním případu se jednalo 

o výjezd k hlášenému  požáru v obci Družec, na místě se ale zjistilo, že se jedná o planý poplach.  Mimo nás 
zde byla i jednotka HZS Kladno. Druhý případ se udál poměrně nedávno v naší obci,  kde jsme prováděli 
odstranění následků úniku oleje po autonehodě.

Díky paní Hřebíkové se nám podařilo získat do bezplatného pronájmu její pozemek na Toskánce, kde 
chceme vybudovat hřiště pro nácvik požárního sportu. 

V červnu se členové našeho sboru zúčastnili jako již každoročně na akci Bahna 2006 u Strašic.Akce 
proběhla ve spolupráci s Klubem historických vozidel Autodrát.

V průběhu  roku se nám podařilo získat motor do P V3S. Výměnu vadného motoru se nám bohužel 
podařilo provést až koncem října, a proto jsme neprováděli podzimní sběr železného šrotu, za což se 
občanům obce omlouváme.

Největší akcí loňského roku pro náš sbor je samozřejmě stavba nové budovy hasičské zbrojnice. V průběhu 
stavby jsme se podíleli na drobných úpravách, instalaci EZS, nátěru podlahy v garáži apod. Provedli jsme 
též rekonstrukci sušáku na hadice.

V souvislosti se stavbou této zbrojnice, kterou nám může závidět i nejeden profesionální sbor, chceme 
poděkovat všem lidem, kteří se nějakým způsobem na této stavbě podíleli. Náš největší dík patří paní 
Miloslavě Vostré, dále pak bývalým zastupitelům naší obce, bývalému starostovi obce panu Františku 
Haasovi, paní architektce Kateřině Dolejšové, HZS Kladno a realizační fi rmě Stavitelství Kladno. Zvláštní 
poděkování pak fi rmě GTH, v jejímž areálu jsme mohli po dobu stavby parkovat obě vozidla a uskladnit 
i většinu našeho vybavení.

V letošním roce plánujeme tyto akce. V současné době probíhá ve spolupráci s obecním úřadem úklid 
lesíku „Háj“na Valdeku,  dále bude následovat úklid a úprava „Skalky“ a valdeckého rybníka, chceme se 
také podílet na akcích pro děti, jako je program na Den dětí a pálení čarodějnic.  

Svoz železného šrotu plánujeme na konec dubna .

Díky fi rmě ČNES se podařilo srovnat pronajatou plochu na Toskánce,  kterou chceme následně zatravnit 
a vybudovat zde hřiště pro nácvik požárního sportu. Toto hřiště chceme upravit a užívat společně s SDH 
Pletený Újezd,  kam dochází i několik dětí z naší obce do družstva mladých hasičů.

                                                                                               za SDH Braškov Jiří Sochna

Po dvou schůzkách komise bychom chtěli občany informovat o našich plánech a připravovaných 
akcích.

Pro přehlednost uvádíme stručný přehled - konkrétní termíny jednotlivých akcí upřesníme, buď vývěskou, 
plakáty, či místním rozhlasem.

– velikonoční prodejní výstava:  18.3.  na OÚ v 13,00 hod.

– setkání s kronikami: květen  prezentace vynikající práce paní Vyplelové,  kronika MŠ, ostatní fotodo-
kumentace, kterou zapůjčí občané /prosíme v označené obálce předat p.Přibylové do knihovny, p. Cábové, 
nebo do MŠ.

– cvičení pro zdraví: dospělí s odborným vedením, cvičení bude probíhat v MŠ za podmínek, které nám 
určila OHES  – nevyskytl se problém. Zájemci se přihlásí na čísle 607 767 449.  Udělejte něco pro zdraví 
v dnešní nepohyblivé době. Cílem našeho cvičení je zlepšení celkové fyzické kondice, hybnosti kloubů 
a páteře, posílení a protažení kriticky zatěžovaných partií těla a v neposlední řadě příjemná a zdravá 
relaxace. Vhodné pro všechny dospělé, jakékoliv váhové kategorie a věku. Potřebujete pouze: oblečení na 
cvičení – pohodlnou obuv do místnosti , cvičení – je možné i v ponožkách – vhodnou podložku (např. 1/2 
karimatky, deku aj.) pití sebou, příspěvek MŠ na energie 20,-Kč. Začínáme ve čtvrtek 22.3.2007 od 18,00 
do 19,00 hod. v MŠ – vchod v podloubí.

– pálení čarodějnic: ve spolupráci s místními hasiči na Čertovce  v pondělí 30.4.  od  18,00 hod.

– dětský den:  zřejmě sobota 2.6. formou pohádkového lesa na Skalce, nebo v lese na Valdeku

– turistické výlety s fotosoutěží z akcí. Přidejte se k nám na pravidelných vycházkách do blízkého i 
vzdálenějšího okolí. Délka tras cca 15 km, lze i zkrátit. Výlety k zajímavým cílům a hezkým zážitkům podle 
potřeby usnadníme hromadnou dopravou linkovými busy. Sebou svačinku,dobrou obuv a náladu.

Uvítáme všechny,co se dostaví v termínu na místo srazu za každého počasí. Na všechny účastníky prvního 
výletu čeká na závěr malé překvapení. A je to tady!

Program na první pololetí –turistika

1) 14.4.  za sluníčkem po okolí,  sraz: 9,00 křižovatka na Valdeku. 
 Trasa: D.Bezděkov–Mosťák–Roučmída–H.Bezděkov–Valdek – cca 13 km
2) 12.5. Společně na Družeckou šlápotu, sraz: 8,15 křižovatka Valdek
 Trasa: Družec – dále dle propozic organizátora akce
3) 9.6. Kde zavraždili kněžnu Libuši, sraz: zastávka ČSAD Braškov – odjezd 6.50 hod.  
 Trasa–bus: do Berouna, dále – Tetín–Srbsko–Beroun – cca16km, možno zkrátit vlakem – zpět bus z

 Berouna v 16,30 hod.
4) 23.6. Za klapotem mlýnů,  sraz: zastávka ČSAD Braškov – odjezd 7,51 hod. do Unhoště  
 Trasa: Černý Potok–Dědkas–M.Kyšice–Kobyla–Valdek–Braškov – cca 17  km, možno zkrátit busem
 Těšte se !

– soutěž o Dýňáka: soutěž o dýňové strašidlo s výstavou před OÚ, aby krásně svítily před dušičkami

Po prázdninách další program a akce doplníme.

Věříme v hojnou účast a zájem občanů. Mimo jiné bychom rádi vyzvali občany k pomoci, a to  při akcích 
čištění lokalit od letitých nánosů nepořádku ve spolupráci s místními hasiči, aby naše vesnice byla ještě 
hezčí.

Akce budou prezentovány včas  – PŘIDEJTE SE. 

Za komisi předsedkyně Eva Střelečková
a členové

Zprávička z komise kulturní, 
školské a sportu



Knihovna

Okénko pro děti
VELIKONOCE – TRADICE A 

DNEŠEK

Od 4. století se věřící připravovali na Velikonoce 
čtyřicetidenním půstem, který měl být upomínkou 
na dobu, kterou Ježíš strávil v poušti před svým 
veřejným působením. Začíná Popeleční středou 
hovorově zvanou „škaredá“ a pokračuje přes tzv. 
nedělí „Černou“; pravděpodobně proto, že během 
půstu ženy odkládaly pestré oděvy a oblékaly se 
do černých šatů a zástěr.  Méně časté označení této 
neděle je „Liščí“, podle preclíků, které pekly hos-
podyně zvláště v oblasti středních Čech. Preclíky 
se navlékaly na proutky – kolik dětí bylo v domě, 
tolik proutků maminky ozdobily preclíky a zavěsily 
je venku na stromy s tím, že je dětem nadělila liška. 

Druhá neděle je v lidovém prostředí nazývaná 
„Pražná“, podle tradičního jídla „pražmy“. Jedná 
se o staroslovenský pokrm, připravovaný pražením 
nedozrálého obilí. Častější označení této neděle je 
„Sazometná“ – v tento den se vymetaly komíny, ale 
i vše, čeho se po zimě chtěli lidé zbavit.

Třetí neděle se podle pověry, že kolikrát kdo 
tuto neděli kýchne, tolik roků bude ještě živ, nazývá 
„Kýchavá“. Ve východních Čechách se zase tradova-
lo, že kdo kýchne třikrát, bude celý rok zdráv. 

Čtvrtá neděle měla zvláštní postavení, neboť 

Okénko pro ženy
CO S NATVRDO UVAŘENÝMI VEJCI PO VELIKONOCÍCH?

PLNĚNÁ VEJCE
Oloupaná vejce podélně rozpůlíme, žlutky vyjmeme, rozmačkáme vidličkou, zakapeme citrónovou 

šťávou a utřeme s rostlinným máslem nebo margarínem. Hmotu můžeme ochutit různými způsoby 
– sardelovou pastou, drceným lososem, plnotučnou nebo ostrou hořčicí a jemně strouhanou cibulí, 
játrovou nebo drůbeží paštiku, strouhanou nivou a roztíratelným taveným sýrem, strouhaným čerstvým 
či sterilovaným křenem nebo kremžskou hořčicí apod.

VAJÍČKOVÝ SALÁT
Vejce, vařený celer a jablka nakrájíme na kostičky a smícháme s bílým jogurtem, lžící majoránky a 

dochutíme citrónem, pepřem, strouhanou cibulí a pažitkou.

VAJÍČKOVÝ SALÁT S BYLINKAMI
Lehkou majonézu ochutíme hořčicí, citrónem, bílým pepřem a špetkou cukru, osolíme, přidáme seka-

nou petrželku, pažitku, sekané mladé a spařené kopřivy, sekané listy pampelišek, nadrobno nakrájené 
mladé jarní cibulky a plátky vajec. Promícháme a necháme uležet.

VAJÍČKOVÝ SALÁT S KŘENEM
Lehkou majonézu rozmícháme s jogurtem, nastrouhanou nakládanou okurkou, sterilovaným hráš-

kem, kapií a strouhaným křenem a přidáme plátky vajec. Jestliže budeme podávat salát v míse, můžeme 
doprostřed umístit nakrájené rajče nebo ho jednoduše posypeme jemně posekanou pažitkou.

U VAJEC OBARVENÝCH V CIBULI si také můžete připravit čínské mramorované vejce. Lžičkou 
skořápku dokola naklepeme, aby popraskala, a vejce dáme do 1 litru vody,  do níž jsme přidali sůl, 5 
lžic sojové omáčky, 4 badyány, kousek celé skořice, lžičku kmínu, malou cibuli, lžičku mletého zázvoru 
a lžíci cukru. Vaříme přikryté na mírném ohni 30 minut a necháme v nálevu vychladnout do druhého 
dne. Potom vejce oloupeme a podáváme s červenou kapií.

VELIKONOČNÍ PTÁČCI
250ml mléka, 1 droždí, 8 dkg cukru, 10 dkg másla, 3 žloutky, 50 dkg polohrubé mouky, citrónová 

kůra, špetka soli.
Máslo utřeme s cukrem a žloutky, přidáme mouku, citr. kůru, mléko, sůl a kvásek a vypracujeme 

vláčné těsto. Utvoříme ptáčka z válečku těsta (uzel). Necháme 20 minut kynout. pak potřeme vejcem. 
Jeden konec nařízneme do vějířku, do druhého zapíchneme rozinky jako očka a mandli jako zobáček. 
Můžeme posypat nasekanými mandlemi.

DOBROU CHUŤ A VESELÉ VELIKONOCE!

Vydává Obec Braškov

Sponzoruje a tiskne Kartex Valdek

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

KNIHOVNA V ROCE 2006
 
V roce 2006 navštěvovalo knihovnu 142 čtenářů, z toho 38 čtenářů dětských. Potěšitelné je, že knihovnu 

navštěvuje i řada dospívající mládeže, zejména studenti, kteří mají zájem zejména o naučnou literaturu a 
povinnou četbu. Čtenářů má však braškovská knihovna mnohem více, protože si čtenáři na svoji legitimaci 
půjčují knihy i pro ostatní členy rodiny. Evidovaní čtenáři uskutečnili celkem 1.411 návštěv. 

Celkem bylo půjčeno 7.117 svazků, z toho 1.234 svazků knih pro děti. Knihovna má ve svém fondu 3.241 
svazků knih. V loňském roce bylo zakoupeno 108 nových knih v hodnotě 13.657,-- Kč.

Pro spokojený výběr čtenářů je knihovna pravidelně doplňována soubory knih ze Středočeské vědecké 
knihovny v Kladně. V loňském roce bylo zapůjčeno 7 souborů knih, které obsahovaly 455 svazků. Obecní 
úřad také předplácí 10 populárních časopisů, které knihovní fond doplňují.

Velkou snahou je uspokojovat požadavky všech čtenářů. Řada knih je také zajišťována v rámci mezikni-
hovní výpůjční služby z SVK Kladno. Tímto způsobem bylo zapůjčeno 51 knih a byla to především studijní 
literatura a povinná četba.

Činnost knihovny byla obohacena také tím, že na základě žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva 
kultury ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje byla knihovně přidělena fi nanční částka na zakoupení 
počítače pro veřejnou informační činnost. Připojení na internet bylo uskutečněno 19.6.2006. Tuto službu 
využívají zejména školní děti, studenti a několik dospělých čtenářů. Pro studijní účely bylo pořízeno několik 
kopií z knih na různá témata.

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

Velice mne těší, že čtenáři mají o knihovnu stálý zájem, a že zastupitelstvo naší obce  o svoji knihovnu dobře 
pečuje. Není tomu tak ve všech obcích a řada knihoven byla dokonce zrušena.

Věra Přibylová
knihovnice

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?
(Výběr z nových knih)

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Beletrie:

Brown, D.: Šifra mistra Leonarda
Erskinová, B.: Dcery ohně
Fieldingová, J.: Řekni, kde ji najdu
Fieldingová, J.: Panenka
Fieldingová, J.: Neúplná mozaika
Frýbort, P.: Agentura
Frýbort, P.: Poslední soud
Gregory, P.: Králova přízeň
Hofmannová, C.: Bílá Masajka
Challinor, D.: Fata morgána
Steel, D. Ozvěny
Steel, d.: Thurstonův dům
Woodová, B.: Hra osudu
Woodová, B.: Poslední šamana

Naučná literatura:

Cestománie I.  a II. díl
Branam, J.: Angličtina do dlaně
Šajgalíková, H.: Angličtina pro samouky
Eisler, J.: Matematika do dlaně
Kotlík, B.: Chemie do dlaně
Hančová, H.: Biologie do dlaně
Justová, H.: Německý jazyk do dlaně
Sochrová, M.: Literatura do dlaně
Sekerka, P.: Orchideje na zahradě
Stanzel, J.: Africké fi alky
Davidovits, J.: Nové dějiny pyramid
Halleová, g.: Feng-šuej
Suchel, V. : Vzpomínky na staré Kladno

KNIHY PRO DĚTI

Feertchaková, S.: Encyklopedie pro dívky
Gajdošová, E.: Barevné recepty
Blytonová, E.: Amélie zase zlobí
Tetourová, M.: Těžký život uličníka
Pohádková zahrada
Pohádky moudré sovy
Němcová, B.: Pokladnice našich pohádek
Lindgrenová, A.: Karkulín je nejlepší
Miler, Z.: Krtek a zvířátka
Benešová, A.: Neposlušný pejsek
Lada, J.: Bajky
Lanartová, E.: Budeme si číst
Škňouřil, E.: Hlavní města Evropy
Moje první bible

Těšíme se na Vaši návštěvu

Knihovna je otevřena ve středu 
od 16,00 do 18,00 hodin

toho dne bylo možno částečně uvolnit postní kázeň. 
Výrazem toho byla v církevním prostředí změna 
roucha (fi alová byla nahrazena růžovou). V lidovém 
prostředí v tuto neděli chodil družba se ženichem 
navštívit dům, do něhož chtěli přijít o velikonoční 
pomlázce na námluvy, proto se tato neděle nazývá 
„Družebná“.

Pátá neděle, Černá, Smrtná nebo Smrtelná, byla 
poslední před Velikonocemi. Je spojena se zahalo-
váním křížů v kostele. O smrtelné neděli byl obecně 
rozšířen zvyk „vynášení smrti“ – Moreny. Tento 
obyčej spojujeme s ukončením zimy.

Poslední neděle „Květná“, je dnem, kdy si připo-
mínáme památku Kristova vjezdu do Jeruzaléma. 
Název je odvozen od květů, jimiž Krista vítali. Do 
lidového prostředí se obyčej přenesl v podobě svě-
cení kočiček (jívy). Mimo to, se nosilo „Léto do vsi“ 
– oblékaly se nové šaty.

Po postních nedělích přichází tzv. Pašijový 
týden:

• Modré pondělí
• Škaredá středa
• Zelený čtvrtek
• Velký pátek
• Bílá sobota
• Boží hod velikonoční

a po nich: Pondělí velikonoční – to je z hlediska 
českého lidu nejvýznamnější den, spojený s pomláz-
kou a velikonočním hodováním. Je to obdarování 
koledníka vajíčkem – bílým, malovaným, batiko-
vaným, s ornamenty nebo jinak zdobeným, např. 
vyškrabovaným, leptaným s aplikacemi atd.

BARVÍME VEJCE BEZ CHEMIE – jak na 
to?

Na bílá vejce ozdobně rozložíme jarní kvítky nebo 
stonky malých rostlin, případně jenom lístečky, vsu-
neme do rozstříhaných silonových punčoch a vaříme 
ve vodě s cibulovými slupkami. Podle doby vaření 
získáme barvu od žluté po temně hnědou. Vejce také 
můžeme obalit kousky staré záclony, krajky, fáčoviny, 
případně je zkombinovat. Fantazii se meze nekladou 
– výsledek je překvapivě krásný.

PŘIPRAVÍME SI OSENÍ
Dva týdny před Velikonocemi nasejeme do truh-

líčku nebo ozdobné misky zrní ovsa, žita, ječmene 
nebo pšenice, postavíme na teplé, světlé místo a 
vydatně zaléváme, aby do Zeleného čtvrtka vzešlo 
husté, nízké osení. Potom do něj můžeme naskládat 
kraslice. V osení se také pěkně vyjímají kuřátka a 
malá pomlázka.

MILÉ DĚTI – PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VELI-
KONOCE


