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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

doba prázdnin a letních dovolených se blíží, 
studenti a děti rekapitulují výsledky své celoroční 
práce a všichni se jistě těšíme na dny volna, sluníčka 
a odpočinku. Letní číslo našeho zpravodaje Vám 
přináší nejenom shrnutí uplynulých měsíců, ale také 
informace o  událostech, které nás v průběhu dalších 
let čekají, a o kterých bych rád krátce pohovořil.  

Největší úsilí jsme doposud věnovali přípravě 
Programu rozvoje obce 2007 – 2013. 

A proč právě 2007 – 2013? Je to období, kdy 
by měl být aktivní Regionálně operační program, 
tedy doba realizace projektů spolufi nancovaných 
Evropskou unií. A co vlastně Regionálně operač-
ní program je?

Regionální operační programy (ROP) pokrý-
vají několik tématických oblastí s cílem zvýšení 

konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich 
rozvoje a zvýšení aktivity regionů pro investory. 
ROP NUTS II Střední Čechy je určen pro region 
soudržnosti Střední Čechy, který je totožný se 
Středočeským krajem. Zaměřuje se na zlepšení 
dopravy, cestovního ruchu, zlepšování podmí-
nek k životu v obcích a na venkově především 
prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální 
a zdravotnické infrastruktury a odstraňování 
ekologických zátěží. V dopravě se jedná např. 
o rekonstrukce, modernizace a v omezené 
míře výstavbu souvislých úseků silnic II. a III. 
třídy, vč. odstraňování dopravních závad, úpravu 
nebezpečných míst, budování protihlukových 
stěn, obchvatů, protiprašných opatření, výstavbu, 
rekonstrukci a modernizaci místních komunikací, 
výstavbu cyklistických stezek a cyklistických pruhů. 
Oblast cestovního ruchu – budování turistických 

Všichni občané jsou srdečně zváni na 

3. veřejné zasedání 
zastupitelstva obce Braškov,

které se koná 

v pondělí 25. června 2007 v 17,00 hod.
na Obecním úřadě Braškov

s tímto programem:

1. Zahájení

2. Informace o činnosti rady obce

3. Výsledek hospodaření k 31.5.2007 

4. Návrh změny rozpočtu

5. Návrh programu rozvoje obce 2007–2013

6. Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců (studie Adsum)

7. Různé:

    a) veřejnoprávní smlouva s Městem Unhošť

    b) rekonstrukce MŠ

8. Diskuse

9. Usnesení a závěr

Pozvánka

stezek vč.doprovodné infrastruktury, rekonstrukce 
a revitalizace kulturních památek, vybudování, 
rekonstrukce a obnova skanzenů. Integrovaný rozvoj 
území – odstranění nevyužitelných staveb a ekologic-
kých zátěží, hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných 
prostranství, včetně výsadby okrasné zeleně, obnova 
a rekonstrukce stávajících objektů, modernizace 
a obnova infrastruktury veřejných služeb. 

Výše uvedené, jsou jen zčásti vyjmenované, 
oblasti podpory, které vymezují, jaké typy projek-
tů mohou být v rámci ROP podpořeny.

Návrh programu rozvoje naší obce je součástí 
těchto novin. Všichni si jistě uvědomujeme, že 
jeho příprava je velmi náročná. Rád bych, aby 
byla prací nejenom profesionálů a odborníků,  ale 
prací nás všech. Proto, prosím, věnujte pozornost 
nejen obsahům jednotlivých projektů, ale i obča-
nům, nebo chcete-li manažerům, kteří se budou 

snažit jednotlivé projekty dopracovat až ke zdár-
nému získání dotačního titulu, a s nimi případně 
diskutovali i návrhy své. Věřte, že i sebemenší při-
pomínka může pomoci k vylepšení života v naší 
obci. Nám všem z celého srdce držím při získávání 
evropských fi nancí pěsti a o průběhu ROP se Vás 
budu snažit pravidelně informovat. 

A na závěr jedna příjemná zpráva, která se  týká 
zklidnění dopravy v naší obci. Jedná se o nabídku 
spolupráce fi rmy Czech radar a.s., která poskytne 
instalaci stacionárních měřičů rychlosti v propoje-
ní s kladenskou Městskou policií v naší obci. 

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám všem 
pěkné a slunečné léto, plné krásných a nevšed-
ních zážitků.

   Ing. Vladimír Dráb
starosta@braskov.cz

Valdek od Velké Dobré foto Ing. J. Kolrusz

Zastupitelstvo  obce po projednání:

• bere na vědomí 
 1) Zprávu o kontrole plnění usnesení 1. veřejného zasedání  dne 11.12.2006
     2) Informaci o činnosti rady obce 
 3) Rozhodnutí rady obce o jmenování ing. J. Kolrusze předsedou komise životního prostředí místo 

MUDr. Musilové, která požádala o uvolnění z této funkce
• schvaluje
 1) Závěrečný účet obce r. 2006 – bez výhrad
 2) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 – bez výhrad
 3) 1. změnu rozpočtu obce na r. 2007 s příjmy a výdaji ve výši 15.944.753 Kč. Rozpočet je vyrovnaný.
 4) Rozpočtový výhled na r. 2007–2010, předpokládající vyrovnané rozpočty
• deleguje 
 místostarostu p. Františka Haase jako zástupce obce na valné hromadě VKM, která se bude konat v 

květnu t.r. a jako náhradníky p. Otakara Hlavína a Františka Kyllara
• souhlasí
 1) s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Unhošť a Obcí Braškov k zajištění výkonu úkolů v roz-

sahu a způsobem stanoveným zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
 2) s přijetím dotací:
  • od Ministerstva fi nancí ČR na stavební úpravy MŠ ve výši 6.500 tis. Kč
  • od Středočeského kraje na:
   – úhradu části úroků z úvěru ve výši 32 tis. Kč
   – rekonstrukce komunikace K Háji ve výši 200 tis. Kč
   – od ČEZ (nadace) na obnovu dět. hřiště ve výši 300 tis. Kč,
   s tím, že obec uhradí případné náklady do výše rozpočtů jednotlivých akcí.
      3) s předloženým návrhem na doplnění Programu obnovy venkova 
 4) s uzavřením smlouvy s ing. Dvořákem na zpracování digitální mapy obce za cenu   cca 200.000 Kč
 5) se zahájením přípravných prací na výběru a zpracování návrhu tras cyklostezek a podkladu pro jejich 

fi nancování z Regionálního operačního programu.
• ukládá 
 starostovi obce zajistit urychleně předložení podrobné žádosti o dotaci a přípravu výběrového řízení  

a vytvořit předpoklady pro realizaci dotovaných stavebních úprav MŠ Braškov tak, aby proběhly 
v měsících červnu – září 2007

Usnesení
2. veřejného zasedání zastupitelstva obce 

Braškov, konaného dne 19. 3. 2007 na OÚ Braškov



Zprávy z obecního úřadu

A léta běží…
 Společenská rubrika

Rozloučili jsme se naším občanem:
Martou HOUŠKOVOU 11. 5. 2007  (76 let) Čest její památce
Narodil se:
Jakub CHÁBA 20. 3. 2007  Gratulujeme

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí – zprávy a informace přednesené k jednotlivým bodům programu
• souhlasí

– s upřesněným 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 navrženým programem 7. schůze rady 12.3.2007
– s uzavřením smlouvy na dokončení převodu obecních pozemků
– s uzavřením smlouvy s ing. Fialou o spolupráci při zpracování závěrečného vyhodnocení dotované 

akce „Dokončení kanalizace“
– s předloženým návrhem aktualizace programu rozvoje obce – přípravou projektů pro získání pro-

středku z Regionálního operačního programu
• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi

–  2. veřejnému zasedání předložit k odsouhlasení návrh smlouvy na zpracování digitální mapy obce a návrh 
veřejnoprávní smlouvy o spolupráci s Městskou policií Unhošť

• ukládá – místostarostovi p. Haasovi 
–  připravit do příští schůze rady informaci o dotacích z MMR a KÚ Středočeského kraje

• ukládá – ing. Doksanskému 
– předložit návrh na výměnu vybavení dětského koutku na fotbalovém stadionu
– zajistit vybavení v lesíku Háj (lavičky a odpadkové koše), podle dnes odsouhlaseného návrhu

Usnesení
6. schůze rady 19. února 2007

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí – zprávy a informace přednesené k jednotlivým bodům programu
• souhlasí

– s navrženým programem 8. schůze rady 2.4.2007
– s odesláním studie „Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců na sil. průtazích obcí Braškov“ 

na odbor dopravy KÚ Stč. kraje
– s delegováním místostarosty na valnou hromadu VKM v květnu t.r.
– s příspěvkem na činnost místních rybářů do výše 10 tis. Kč
– s příspěvkem na r. 2007 pro Srdce Čech ve výši 5 tis. Kč

• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi
–  urgovat obnovení polní cesty pod Hájem a její uvedení do původního stavu

• ukládá – místostarostovi p. Haasovi 
–  připravit do příští schůze rady průběžnou informaci o dotacích z MMR a KÚ Středočeského kraje

• ukládá – ing. Doksanskému 
– připravit do 30.4.2007 dokumentaci na výměnu atrakcí v dětském koutku na Valdeku (Tomovy 

parky) a nechat vytýčit hranici pozemku geodetem
– zajistit dokončení terénních úprav a cesty na Háji

• ukládá – ing. arch. Dolejšové 
–  úkolovat jednotlivé členy stavební komise

7. schůze rady 12. března 2007

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí – zprávy a informace přednesené k jednotlivým bodům programu
• souhlasí

– s navrženým programem 9. schůze rady 16.4.2007
– s přesunem přebytku hospodaření MŠ za rok 2006 ve výši 690,58 Kč do rezervního fondu MŠ
– s předložením projektu s dopravními opatřeními v obci (od fi rmy ADSUM) ke schválení na červ-

novém zasedání zastupitelstva
– s objednáním znaleckých posudků pro výkup soukr. pozemků pod místními komunikacemi

• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi
– opakovat písemnou výzvu HD v Unhošti se žádostí o obnovení polní cesty pod Hájem a její uvedení 

do původního stavu
• ukládá – místostarostovi p. Haasovi 

– připravit do příští schůze rady seznam akcí k dotačním programům
• ukládá – ing. Doksanskému 

– připravit do 30.4.2007 dokumentaci na výměnu atrakcí v dětském koutku na Valdeku (Tomovy 
parky) a nechat vytýčit hranici pozemku geodetem

– zajistit projekty návsí na Braškově, Valdeku a Toskánce
– zajistit výměnu houpačky na veř. prostranství V Jezerech

• ukládá – ing. Kolruszovi 
–  dohlížet na realizaci projektu obnovení polních cest v majetku obce  a jejich uvedení do původního stavu

8. schůze rady 2. dubna 2007

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí – zprávy a informace přednesené k jednotlivým bodům programu
• souhlasí

– s navrženým programem 10. schůze rady 14.5.2007
– s aktualizovaným návrhem Programu obnovy a rozvoje venkova a přípravou projektů pro následující akce:
• Projekt návsí – Braškov, Valdek a Toskánka: zpracovává ing. Mikyška - vodní plochy, ing. Červený – zeleň, ing. 

Křížák – dopravní stavby. Manažer projektu ing. Doksanský. Náves Valdek, včetně chodníku Karlovarská.
• Revitalizace polních cest a zeleně: zpracovává ing. Červený a ing. Dvořák, manažerem projektu ing. Kolrusz. 
• Cyklostezky: zpracovává ing. Křížák, zeleň ing. Červený, ing. Dvořák, manažer projektu ing. Kolrus. 
• Rozšíření a obnova sportovního areálu J. Valeše: projektuje ing. Prynych, zeleň ing. Červený, koordinuje 

ing. Doksanský, manažer projektu ing. arch. Dolejšová.
• Sportoviště Háj: zpracovává ing. Červený, manažer projektu ing. arch. Dolejšová.
• Zeleň Sportovců a Karlovarská: zpracovává ing. Červený, manažer projektu ing. Dráb.
• Valdek kanalizace – stoka S (ul. Karlovarská): vyprojektováno, manažer projektu p. Haas 
• Obnova zeleně MŠ – zpracovává ing. Červený, manažer projektu ing. arch. Dolejšová.
– s jmenováním komise pro výběrové řízení na „Stavební úpravy MŠ“
– se svoláním schůzky 18.4. za účelem výběru fi rem, kterým budou rozeslány výzvy k předložení 

nabídky
– s převodem částky 20 tis. Kč na účet Sdružení dobrovol. hasičů Braškov

• nesouhlasí
– s ukončením nájmu vodní nádrže na Valdeku k 30.9.2007 a trvá na výpovědi k 31.3.2007

• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi
– předložit aktualizovaný návrh Programu obnovy rozvoje venkova se seznamem akcí k projednání 

a odsouhlasení zastupitelstvu na červnovém veřejném zasedání
• ukládá – místostarostovi p. Haasovi 

– připravit do příští schůze rady zprávu o stavu hospodaření obce k 30.4.2007
• ukládá – ing. Doksanskému 

– připravit do 30.4.2007 dokumentaci na výměnu atrakcí v dět. koutku na Valdeku (Tomovy parky) 
a nechat vytýčit hranici pozemku geodetem

– zajistit projekty návsí na Braškově, Valdeku a Toskánce
– zajistit výměnu houpačky na veř. prostranství V Jezerech
– zajistit soudního znalce k ocenění soukr. pozemků pod míst. komunikacemi

9. schůze rady 16. dubna 2007

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí – zprávy a informace přednesené k jednotlivým bodům programu
• souhlasí

– s navrženým programem 11. schůze rady 28.5.2007
– s navrženým termínem a programem 3. veř.zasedání zastupitelstva obce 25.6.2007
– s konečným návrhem studie na využití území na stávajícím stadionu J. Valeše
– s návrhem hodnotící komise pro výběr zhotovitele stavby „Stavební úpravy MŠ č.p.19“
– s textem čestného prohlášení k zajištění fi nancování stavy „Stavební úpravy MŠ č.p. 19“
– s textem čestného prohlášení, že obec postupovala při zadání veř. zakázky „Stavební úpravy MŠ 

č.p. 19“ v souladu se zákonem
– s návrhem komise pro vyhodnocení nabídek a s uzavřením smlouvy s PSVS a.s. Praha na rekonstrukci 

ul. K Háji
• doporučuje 

– projednat návrh na změnu rozpočtu r. 2007 – alternativu A, bez schodku rozpočtu
• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi

–  předložit aktualizovaný návrh „Braškov – program rozvoje“ k projednání a odsouhlasení zastupi-
telstvu na červnovém veřejném zasedání

– v souladu s návrhem hodnotící komise uzavřít smlouvu na stavbu „Stavební úpravy MŠ č.p. 19“ 
s fi rmou JEŽ spol. s r.o.

• ukládá – místostarostovi p. Haasovi 
–  připravit do příští schůze rady zprávu o stavu hospodaření obce k 30.4.2007

• ukládá – ing. Doksanskému 
– zajistit projekty návsí na Braškově, Valdeku a Toskánce

10. schůze rady 14. května 2007

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 

– zprávy a informace přednesené k jednotlivým bodům programu
– výsledek hospodaření obce k 30.4.2007
– oznámení PF ČR o zamýšleném převodu poz. č. 372/2

• souhlasí
– s navrženým programem 12. schůze rady 11.6.2007
– s návrhem ředitelky MŠ na zvýšení školného pro šk.rok 2007–08

• doporučuje 
– projednat návrh na změnu rozpočtu r. 2007 – alternativu A, bez schodku rozpočtu

• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi
–  předložit aktualizovaný návrh „Braškov – program rozvoje 2007–2013“ k projednání a odsouhlasení 

zastupitelstvu na červnovém veřejném zasedání
• ukládá – ing. Doksanskému 

– zajistit projekty návsí na Braškově, Valdeku a Toskánce
– zajistit odstranění rozlámané houpačky V Jezerech

11. schůze rady 28. května 2007

Rada obce Braškov po projednání situace v přípravě rekonstrukce MŠ:
• ruší 

– výběrové řízení, provedené v květnu 2007
• souhlasí

– s úpravami dokumentace, vedoucími ke snížení nákladů stavby
– s úpravou 2. změny rozpočtu r. 2007 tak, že bude zahrnovat celkové náklady na rekonstrukci MŠ 

ve výši 7.328 tis. Kč
– s urychleným vypsáním nového výběrového řízení podle zák. č. 137/2006 Sb. s tím,  že k soutěži 

budou vyzvány fi rmy:
  JEŽ s.r.o.  se sídlem v Berouně
  Energie a.s.  se sídlem na Kladně 
  ČNES a.s.  se sídlem na Kladně

• stanoví 
– komisi pro otevírání obálek veřejné soutěže a výběrové řízení ve složení: P. Horák, JUDr. Sršeň, ing. 

arch. K. Dolejšová, ing. M. Doksanský, ing. J. Rys (stav. dozor), V. Prynych.

12. mimořádné schůze rady 4. června 2007

Důležité upozornění občanům
 Již delší dobu máme zaveden v naší obci svoz tříděného odpadu – plasty a papír, a to každý 

1. čtvrtek v měsíci, kdy občané připraví igelitové pytle před domy. 
Nyní svozová fi rma oznámila na obecní úřad, že v poslední době přibývá stále více přeplněných 

nezavázaných  pytlů o nevhodné pevnosti. Při manipulaci dochází k jejich rozsypání  a následkem 
toho i znečištění veř. prostranství a zdržování posádky.

Pytle, do nichž někteří občané plní plasty a papír, neodpovídají barvou ani pevností pytlům, které 
jsou v prodeji na obecním úřadě za 5 Kč. 

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti oznamujeme, že od července nebude posádka odvážet 
odpad, který evidentně bude v  jiných pytlích a rovněž ty pytle,  které nebudou uzavřeny tak, aby 
nedošlo k jejich vysypání.

Obecní úřad Braškov

Nabídka zaměstnání
Středisko charitních a sociálních služeb BRATRONICE 

nabízí  práci pečovatelky-asistentky. 

Mzda je od 5.000 do 10.000 Kč podle opracovaných hodin.
Podmínkou je vlastní auto.

Informujte se od 8 do 11 hodin na čísle 737 657 156 Samková Simona

Obec Braškov hledá pracovníka – místního občana, který by udržoval se zapůjčenou zahradní 
technikou veřejnou zeleň.

 Bližší informace dostanete na obecním úřadě.

Výhledově hledáme rovněž pracovníka z naší obce, který by zajišťoval provoz a obsluhu místní čistírny 
odpadních vod. Podmínkou vyučení v oboru elektro. Zájemce se může přihlásit na OÚ



FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 5. 2007
Zprávy z obecního úřadu

V ý d a j e v  Kč
Silnice, chodníky - opr. a udržov. (úklid sněhu a pod.) 34 391.00
Komunikace - projekty 279 262.00
Dokončení chodníků Braškov,část  Valdeku  1 454 805.29
Rybníky (revitalizace-studie) 33 843.60
Mateřská škola (projekty,příprava pro rekonstrukci) 198 000.00
Místní knihovna (odměna,nákup knih a časopisů) 14 547.00
Kronika (odměna, materiál) 0.00
Sbor pro občanské záležitosti 3 490.50
Studie-úprava návsí, zeleň 19 000.00
Správa obecního úřadu 981 185.72

v tom :
Odměny obecního zastupitelstva 225 655.00
Platy zaměstnanců OÚ 163 396.00
Platy za 12/2006 119 977.00
Různé práce pro OÚ (odměny BN, letáky, čekárny) 20 800.00
Povinné pojistné na soc. zabezpečení 42 485.00
Povinné pojistné na zdrav. pojištění 14 707.00
Zákonné pojištění odpovědnosti 514.00
Pojištění obecního majetku 15 952.00
Popl.za měření rychlosti v obci(Městská policie Kladno) 2 000.00
Všeobecný materiál 13 084.50
Odborné publikace 1 364.50
Voda 351.00
Plyn 22 600.00
Elektrická energie 4 180.00
Služby pošt 2 243.00
Služby telekomunikací 28 155.32
Služby peněžních ústavů 9 773.00
Poskytované zálohy vlastní pokladně včetně peněz na cestě 5 259.00
Služby nevýrobní povahy (školení) 2 790.00
Nákup služeb(údržba KEO,kontrola HP) 13 307.90
Pohoštění 215.50
Cestovné 0.00
Platby daní a poplatků (odvod za obec) 248 000.00
ČOV (pojištění) 8 800.00
Nákup pozemku pod chodníky (ul.K Háji) 6 240.00
Nákup kolků (kupní smlouvy - prodej pozemku) 4 000.00
Fin.vypořádání min.roku(vratka dotace na úroky z úvěru) 5 336.00

Dotace od obce na provoz MŠ (k vyúčtování) 100 000.00
Příspěvek obecně prosp.spol.(Srdce Čech) 5 000.00
Odměna hasičům (úklid Háj) 20 000.00
Digitální mapa obce (záloha) 100 000.00
Nákup  dlouhodobého majetku (vánoční motivy,vybavení kanceláří) 248 565.80
Kanalizace - splašková (podklady pro závěr.vyhodnocení) 24 137.20

Veřejné osvětlení - el. energie 53 620.00
                                - opravy a údržba  89 226.20
MPS (záloha na známky na popelnice a pytle na odpad) 173 548.60
Likvidace velkoobjemového odpadu (separace) 92 771.80
Svoz a zneškodnění nebezpečného odpadu 0.00
Dětské hřiště Braškov 5 530.00
Hřiště  Valdek - odměna,spotřeba el.energie 26 040.00
Háj - lavičky a odp.koše 32 533.50
Údržba veřejné zeleně 0.00
Požární ochrana 74 069.00
Nákup rozhlasové ústředny 55 692.00
Úroky z úvěru - ČS a.s. 25 668.80
Splátka jistiny ČS a.s. 100 000.00
Opravy a udržování (rekonstrukce kanceláří) 46 568.30
Neinvestiční příspěvek na žáky ZŠ (Unhošť, Kladno) 81 400.00
V ý d a j e   c e l k e m  4 372 896.31

P ř í j m y 
Daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 554 279.00
Daně z příjmů FO ze samost. výdělečné činnosti 139 691.00
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů 35 317.00
Daně z příjmů právnických osob 517 254.00
Daň z příjmů práv.osob za obec 248 000.00
Daň z přidané hodnoty 1 201 707.00
Správní poplatky (i výherní hrací automaty) 2 000.00
Ostatní daně (poplatek ze psů,užívání veř.prostranství) 12 975.00
Daň z nemovitosti 10 669.00
Dětské hřiště (vstupenky) 2 675.00
Záloha na vodné a stočné - byt MŠ 2 100.00
Nájemné za byt v MŠ 5 170.00
Nájemné - ČOV 0.00
EKOKOM - příspěvek na tříděný odpad  11 309.00
Nájemné za ordinaci (MUDr. Ječmen) 2 500.00
Nájemné rybník Valdek (Ing.Heuer, ARYBAZ) 0.00
Výtěžnost výherních hracích automatů 47 886.00
Známky na popelnice 194 145.50
Pytle na tříděný odpad 3 560.00
Poplatky na likvidaci velkoob.a nebezp. odpadu 89 400.00
Pohlednice obce 21.00
Projekt.dokumentace-rek.MŠ (výběrové řízení) 6 000.00
Úroky z termínovaných vkladů a běžného účtu 10 800.64
Neinvestiční dotace ze Státního rozpočtu 24 061.00
Výsledek hospodaření k 31.12.2006 2 142 274.15
P ř í j m y   c e l k e m 5 263 794.29
R o z d í l  příjmů a výdajů 890 897.98

poř.
č. NÁZEV PROJEKTU STÁDIUM REALIZACE 

(studie, ÚR, st.povolení)
ODHAD NÁKLADŮ (v tis. Kč) POZNÁMKA PROJEKTOVÁ 

DOKUMENTACE
MANAŽER 

REALIZACE PROJEKT IČ CELKEM PROJEKTANT

1. Braškov - rekonstrukce místních 
komunikací viz přehled - příloha 40000 200 60 40260 viz příloha viz příloha F. Haas

ing. Křížák

2.
Braškov - výstavby sportovních a dět-
ských hřišť, vč. pořízení pozemků 
(U Háje)

 — 5000 150 50 5200 Dětské hřiště + sportoviště U Háje, vč. živič. 
úpravy pro skateboard a osvětlení  —

ing.arch. Dolejšová

ing. arch. Červený

3. Braškov - rekonstrukce mateřské školy
Zpracována PD, probí-
há žádost o st.povolení a 
výběrové řízení

6500 250 70 6820 Dotace ze st. rozpočtu 6500 tis. Kč, realizace asi 
06-10/2007

zpracována, zahájeno 
stav. řízení

ing.arch. Dolejšová

p. Prynych

4. Rozšíření a obnova sport. areálu 
J. Valeše

Zpracovává se doku-
mentace a podána 
žádost o stav. povolení

11000 300 80 11380

Víceúčelová hala se zázemín (šatny, příslušen-
ství), kabiny s příslušenstvím (fotbal), klubovna, 
občerstvení, byt správce v podkroví, hrací plocha, 
oplocení a dětský koutek.

studie ing.arch. Dolej-
šová

ing.arch. Dolejšová

p. Prynych

5.
Revitalizace návsí vč. rybníků Braškov 
a Valdek, vč. zeleně, vč. informačního 
systému obce

Zpracována tech. eko-
nomická studie rybníků 
(03/2007)

12000 300 50 12350

Odbahnění, dřevěné molo-plato, parkové úpravy,  
chodníky, úprava hrází, zeleň; vč. zeleně Valdek 
podél Karlovarské. Veřejná zeleň 1000m2, komu-
nikace a dlažby 1500 m2.

Tech. ekonomická 
studie 03/2007

ing. Doksanský

ing. Mikyška, ing. 
Červený, ing. Křížák

6. Braškov - cyklostezky a stezky pro pěší 
vč. zeleně  — 9000 250 100 9350

Probíhají jednání o upřesnění tras a rozsahu. 
Předpokl. cena je odhad nákladů I. etapy - modré 
trasy +dokumentace

Objednána studie a 
dokumentace I. etapy

ing. Kolrusz

ing. Dvořák, ing. Křížák

7. Braškov - revitalizace polních cest vč. 
zeleně

Provedeny geodetické 
práce 3000 50 30 3080 —  — ing. Kolrusz

ing. Červený, Drábek

8. Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti 
chodců

Zpracována studie 
ADSUM 3000 70 30 3100 30.3.2007 podána na SFDI žádost o dotaci ve výši 

2250 tis. Kč Studie z 02/2007 P. Horák
ing. Křížák

9. Digitální mapa obce — 200 — 200 Uzavřena smlouva o zpracování Geodet ing. Dvořák ing. Dráb
ing. Dvořák

10. Valdek - odkanalizování sev. části 
Karlovarské ul. 2000 75 35 2110 170 m kanalizace a 330 m rekonstrukce

Vypracována jen stoka 
„S“

F. Haas
ing. Fiala

11. Územní plán obce — 300 — 300 Nutný podklad  k žádosti o dotaci na cyklostezky
ing. Dráb
ing. J. Černý

12. Braškov-Valdek, zeleň v ul. Sportovců 300 20 — 320 Obnova zeleně v ul. Sportovců
ing. Kolrusz
ing.arch. Červený

13. Braškov-Valdek, zeleň v ul. Karlovarské  — 5000 100 50 5150 Rekonstrukce a zřízení chodníků a výsadba zeleně  — P. Horák, Červený, Křížák

14. Obnova zeleně MŠ studie - návrh 250 20 — 270 Požádáno o dotaci MMR 30.3.07 (Kvítkova 
zahrádka)

Studie ing. arch. 
Dolejšové

ing. arch. Dolejšová   
ing. arch. Dolejšová

15. Braškov – rekonstrukce, rozšíření 
a modernizace obecního úřadu  — 5660 200 50 5910 Původní objekt z r. 1947, pův. obestavěný prostor 

1900m3, po rozšíření 2500m3

Studie, ale již neplatná, 
nutno změnit a doplnit

F. Haas
ing. arch. Dolejšová

16. Zvýšení rekr.funkcí lesa, Dubiny 
(„zvláštní určení“) 270 20 10 300 Dotace ŽP kraje- 200 tis.Kč, např. Háj, Skalka, 

Dubina u hřiště
ing. Kolrusz

17. Ochrana a péče o památné stromy 100 — — 100 Dotace ŽP kraje- 100 tis. Kč, např. dub pod 
Kamenkou, lípy Toskánka  apod.

ing. Kolrusz

CELKEM: 103080 2505 615 106200
V Braškově květen 2007, vypracoval: František HAAS. Projednáno a schváleno jako návrh pro zastupitelstvo 11. schůzí rady obce 28.5.2007

V tomto čísle Braškovských novin zveřejňujeme návrh programu rozvoje obce. Návrh je souhrnem 
představ vedení obce o jejím rozvoji, je výsledkem řad konzultací s odborníky a projektanty a byl 
několikrát projednáván i v radě obce.

       Tento návrh předkládáme jako zásadní materiál zastupitelstvu obce, které by se k němu mělo 
vyjádřit a schválit ho.

       Návrh neobsahuje termíny jednotlivých akcí, neboť jejich realizace je samozřejmě závislá 
od možnosti získání prostředků. A předpokladem pro jejich získání např. z fondů EU je zejména 

projektová připravenost. Proto také zastupitelstvu předkládáme návrh změny rozpočtu pro r. 2007,  
respektující posílení prostředků na zpracování jednotlivých projektů.

     Závěrem chci jen zdůraznit, že návrh programu rozvoje představuje pouze vizi, souhrn představ a přání a jen 
orientačně uvádím, v závislosti na možnostech získání prostředků, že bychom chtěli jeho podstatnou část realizovat 
v období 2007-2013, tedy v období, pro které existuje příslib prostředků z Evropské unie.

František Haas
       místostarosta obce

AKTUALIZACE NÁVRHU PROGRAMU ROZVOJE OBCE



Zprávy z komise životního prostředí a veřejného pořádku
V minulém čísle Braškovských novin z ledna 

t.r. byl zveřejněn seznam objektů a akcí pro 
plánovaný rozvoj obce včetně přehledné situace. 
Tento materiál je předmětem soustavného vývo-
je a zpřesňování a dospěl do konečné podoby 
nazvané „Braškov – návrh programu  rozvoje 
obce 2007–2013“. Jednou z hlavních podmínek 
úspěšnosti při hledání fi nančních zdrojů pro tyto 
záměry je projektová připravenost.

Předseda komise životního prostředí byl pověřen 
koordinací při přípravě studií a projektové doku-
mentace následujících úkolů tohoto programu:

cyklostezky a stezky pro pěší včetně zeleně
Jedná se především o záměr na zřízení cyk-

lostezky na trase Kladno – Malé Kyšice, která v 
katastru naší obce povede po stávající turistické 
modré. Naší snahou bude uspíšit  úsek od kladen-
ského lesa na okraj Braškova, který je z hlediska 
bezpečnosti pro cyklisty i chodce kritický.

Současně probíhá příprava studie pro místní 
okružní stezku pro pěší (na mapě jako červená), 
která vede z ulice „Pod Horkou“ remízkem na 
Kejmarku, dále projde Dubinami do ulice „K Háji“ 

Zprávy z kulturní komise

a dále polní cestou na jižní konec Braškova. Odtud 
buďto k rybníku a Skalce, nebo v dalším výhledu 
pokračovat přes silnici polní cestou k čističce a 
kolem kolonie zahrádek opět k rybníku.

revitalizace polních cest včetně zeleně
Cílem tohoto záměru je jak rekreační využití 

cest, tak umožnění spojení se sousedními obcemi 
po původních cestách, avšak upravených a lemova-
ných stromořadími, které byly odjakživa součástí 
venkova. Stromořadí poskytující ochranu před 
rozmary počasí navrhujeme samozřejmě i jako 
nedílnou součást cyklostezek. 

Cesta z Dubin na starou Karlovarku zkrátí cestu 
na Velkou Dobrou, doberský hřbitov a do Družce 
kolem vrchu Veselov. Další cesta kolem bývalého 
braškovského vepřína bude nejen součástí zmiňo-
vané okružní stezky, ale výhledově by umožnila 
pokračováním podél Černého potoka spojení s 
Unhoští. Cesta pod „Hájem“ se stane součástí 
zamýšleného okruhu kolem Háje pro sportovní 
využití. A nakonec rozoraná cesta směřující z ulice 
„Pod Horkou“ k Horce umožní jednak okružní 
procházku novým lesoparkem u dálnice, jednak 

výhledově kratší spojení s Horkou, pokud by se 
podařilo v budoucnu získat fi nanční prostředky 
na vybudování lávky přes dálnici.         

Braškov-Valdek – zeleň v ulici Sportovců
Cílem tohoto záměru je citlivě upravit stávající 

stromořadí. Renomovaná fi rma, specializovaná na 
zakládání veřejné zeleně doporučuje vzrostlé a zdra-
vé smrky zachovat a ostatní dřeviny nahradit mod-
říny tak, aby nevytvářely dopravní překážku nebo 
stínění v blízkosti oken přilehlých nemovitostí.  

zvýšení rekreační funkce lesa
Máme to štěstí, že nám předchozí generace 

zachovaly v okolí i v těsné blízkosti lesy, lesíky, 
skalky a remízky, tak typické pro malebnou čes-
kou krajinu. Dnes je již zřejmé, že právě takovýto 
charakter krajiny lépe odolává všem klimatickým 
poruchám, které nás zřejmě neminou. Pokusme se 
tedy společně tento fond nejen zachovat, ale ještě jej 
rozšiřovat. Podíváme-li se na první výsledky, mám 
zato, že jsme na dobré cestě. Například vysázení 
lesních stromků na jižním okraji Valdeka, pro-
světlení Háje a protest proti necitlivému počínání 

Státních lesů ve Štědrém a v Dubinách jsou dobrým 
začátkem. Od Lesů teď očekáváme odpověď na naši 
žádost vyčlenění Dubin jako „Lesa zvláštního urče-
ní“. Tento kouzelný kus lesa přímo v obci je k tomu 
přímo předurčen. Je pouze otázkou, zda očekávaná 
fi nanční zátěž bude pro obec únosná.

ochrana a péče o památné stromy
Dospěli jsme k názoru, že kromě památného 

dubu letního ve Štědrém stojí za ochranu v našem 
katastru ještě další významné stromy. Jsou to 
především lípy u bývalého zájezdního hostince 
na Toskánce, dub letní ve stenojmenné lokalitě na 
Valdeku a ořešák „Pod hvězdičkami“.     Vzhledem 
k tomu, že neexistuje jiný účinný způsob ochrany 
významných stromů, než získání statusu „Památný 
strom“, odsouhlasila Rada obecního úřadu tento 
návrh komise pro životní prostředí. Cílem je kromě 
ochrany stromů i zvýšení turistické atraktivity naší 
obce, která se nachází na frekventované trase. 
Kromě toho si tyto stromy zasluhují odbornou 
péči s profesionálním vybavením.

Ing Jiří Kolrusz

Situaci v lesíku Horka zná většina občanů, 
bohužel i těch, kteří tam nelegálně ukládají odpad. 
Pravdou je, že černou skládku tam „pomáhali“ 
vytvořit i řidiči, projíždějící po bývalé karlovarské 
silnici.

V minulém roce jsem po dohodě s Lesy ČR 
a vlastníkem pozemku nechal zlikvidovat vjezd 
při západní straně lesa vybagrováním příkopu. 
Jednáním s Lesy ČR a VKM a.s. se podařilo rea-
lizovat další opatření, znemožňující vjezd do lesa 
na jeho východní straně prodloužením oplocení 
od vodojemu k silici a osazením závory.

Teprve v květnu se však podařilo zlikvidovat a 
odvézt černou skládku a v jejím místě les uklidit.

Teď jde jen o to, zda se podaří udržovat Horku 
v pořádku a čistou, tak aby mohla plnit svoji 
rekreační funkci.

Závěrem bych chtěl za provedený úklid podě-
kovat pracovníkům fi rmy ČNES a.s., ale zejména 
p. Jelínkovi z Toskánky, který už poněkolikáté 
prokázal, že o životním prostředí nestačí jen 
hovořit, ale že je občas nutné, také pro něj něco 
aktivně udělat.

František Haas
místostarosta obce

Péče o životní prostředí – 
poděkování

Hasiči informují
Po lednovém úklidu v lesíku „Háj“ proběhlo 

štěpkování vyřezaných náletových dřevin a bezi-
nek.  Při této práci jsme pomáhali zaměstnancům 
fi rmy ČNES, kteří štěpkování strojně prováděli.V 
lesíku byl také použit postřik na likvidaci plevelu 
a bezinek.  

Dále jsme se podíleli na vystěhování nábytku 
z obecního úřadu, kde probíhaly stavební úpravy 
kanceláří. Zajišťovali jsme kropení vozovky mezi 
Valdekem a Braškovem v průběhu rekonstrukce 
této komunikace. V dubnu jsme provedli sběr 
železného šrotu v obci. Podíleli jsme se rovněž  na 
kulturních akcích v naší obci, jako byl „Fousatý 
bál“ nebo  „pálení čarodějnic“.

V květnu vyjížděla naše zásahová jednotka 
k požáru lesního porostu u obce Horní Bezděkov. 
Oheň byl naštěstí na poměrně malé ploše a nedošlo 
k rozšíření do vysokého lesa.

Průběžně pracujeme na vybavení nové hasičské 
zbrojnice. Podařilo se nám vybudovat rozvod 
tlakového vzduchu ke stáním vozidel, instalovat 
poplachový svolávací systém na bázi GSM, vybavit 
šatnu a provádíme stavební úpravy v klubovně.

  V současné době pomáháme mateřské školce, 
která se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci, 
a to vystěhováním jejího vybavení do náhradních 
prostor. Na začátek června jsme přislíbili také 
pomoc při pořádání tradičního cyklistického 
závodu „Karlovy Vary – Unhošť“.

                                          
Za SDH Braškov

Jiří Sochna

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2007

V letošním roce se uskutečnila tato akce na 
„Čertovce“ pro širokou veřejnost. Program byl 
velmi dobře připravený, pestrý a zábavný. 

Pro děti byla nejlepší zábavou přistavená 
vojenská technika, kterou zajistil pan starosta ing. 
V. Dráb. Objevily se i opravdové „čarodějnice“ 
v podání malých dětí. 

Místní sbor dobrovolných hasičů připravil 
hranici a zároveň hasiči dohlíželi na oheň na 
bezpečnost celé akce. Bylo zajištěno i občerstvení 
a vyvrcholením tohoto čarodějného reje byl malý 
ohňostroj. 

 Přínosem tohoto večera byla možnost pro nás 
pro všechny se po dlouhé době sejít a strávit spolu 
příjemné chvíle. 

Členky kulturní komise

Ráda bych touto cestou poděkovala ředitelce 
MŠ v Braškově paní Střelečkové za laskavé poskyt-
nutí prostoru ke cvičení žen v mateřské škole. 

Ženy, které projevily zájem o pravidelné cvičení, 
tím získaly možnost alespoň 1x týdně se společně 
zdravě protáhnout a udělat něco pro zlepšení své 
kondice.  Cvičení probíhalo od 22. března 2007 
každý čtvrtek až do 17. května, kdy jsme musely 
s ohledem na stěhování MŠ cvičení pro tento 
školní rok ukončit. V průměru se každé hodiny 
zúčastnilo 9 žen různých věkových kategorií.   
Stabilní „jádro“ tvořilo 6 děvčat, která byla na 
každé hodině. Ostatní ženy docházely střídavě 
podle vlastních možností. Naše cvičení mělo být 

Cvičení žen
malou kompenzací každodenního nedostatku 
přirozeného pohybu a příjemnou relaxací.  Věřím, 
že se nám to alespoň částečně podařilo a že po 
rekonstrukci MŠ budeme moci na tyto společné 
nesmělé začátky navázat. 

Samozřejmě, poklona patří i všem kolegyním 
– cvičenkám, které překonaly přirozenou lidskou 
pohodlnost a našly si ve svém jistě nabitém pro-
gramu na cvičení čas. 

Na brzkou shledanou minimálně ve stejně 
početné sestavě se těší

Jiřina Prokšová

Zprávy z mateřské školy
TAK UŽ KONČÍME!

Přes všechna úskalí a komplikace s úředním 
šimlem se termín rekonstrukce konečně ustálil.

Děti dokončí školní rok – 29. června 2007 – ještě 
v naší školce.

Za provozu a s dětmi probíhalo stěhová-
ní, balení a vyklízení školy, kde se za 53 let 
nahromadilo spoustu pomůcek, zařízení a věcí 
všeho druhu. I když se průběžně odepisovalo, 
tak sponzoři umožnili nákup věcí jiných. A na 
přemístění jich je dost a dost! Mohou to potvrdit 
naši hasiči, kteří každou středu odváželi do své 
hasičárny jeden náklaďák i dodávku. Jsme velmi 
vděční všem, kteří z řad rodičů přišli pomoci s 
balením a vyklízením prostor. Pokud by někdo 
později pomohl i s přípravou a úklidem před 
otevřením, věřím, že by to urychlilo zprovoz-
nění školy. Dobrovolníky požádáme aktuálně 
vývěskou na OÚ. Protože poslední se stěhuje 
kuchyně a jídelna, šatna a zbylé věci, poslední 
dva dny se nevaří a děti si přinesou jídlo z 
domova studené.

V ZŠ Unhošť je pobyt zajištěn od pondělí 3. září, 
kdy děti nastupují do školy.

29. srpna od 16 hod. na OÚ v Braškově vybere 
ředitelka od rodičů peníze na obědy, zakoupí 
je v jídelně, aby děti mohly od pondělí obědvat. 
Jinak by museli rodiče jezdit do Unhoště indi-
viduálně.

Svačiny si děti budou nosit z domova, pitný 
režim zajistíme. V přípravném týdnu s paní 
učitelkou navozíme potřebné věci, pomůcky, 
lehátka a další potřeby do přidělených prostor. 
Provoz bude stejný jako na Braškově. Kdo bude 
spát, přinese si polštářek, všichni pak batůžek 
s převlečením a na týden ručník, který si pak 
vezmou domů vyprat.

Doufejme, že stavební  fi rma si povede zdatně 
a rychle, protože s rodiči nových dětí jsme se při 
zápisu dohodli, že děti umístí až po dokončení 
rekonstrukce. Samozřejmě, že nutný případ zařa-
díme již do Unhoště.

Také vzhledem k dojíždění a zvýšenému škol-
nému (platíme 500,- na den nájem), by se rychlost 
dokončení oprav neměla moc protahovat. Obědy 
jsou však levnější: 17,-Kč, takže se to vykompen-
zuje.

Jsem moc ráda, že starosta ing.Dráb, pan Haas, 
ing.Doksanský, pan Horák a ostatní, co mají 
projekt na starosti - nalezli východisko z kom-
plikované situace tak, aby bylo učiněno zadost 
veškerým zákonům, vyhláškám, nařízením, 
novelám a jiným úředním předpisům. Obětavost 
ing. arch. K. Dolejšové umožnila nutné operativní 
změny projektu v rekordním čase.

Věřím, že rekonstrukce mateřské školy, jako 
jediné vzdělávací a výchovné instituci v obci, 
dopadne tak dobře, jako projekty hasičárny a 
hřišť. Počty dětí rostou, místa ve školkách nejsou, 
a tak musím pochválit vedení obce (za všechna 
volební období) za prozíravost udržet pro naše 
nejmenší tuhle školičku, a tím i příliv mladých 
lidí do naší vsi. Z poslední zkušenosti vím, že 
mnozí rodiče z jiných obcí jsou dost zoufalí, pro-
tože matka nemůže do práce i přes dostatečný 
věk dítěte.

Proto, ať je naše školka hezká, zdravá, útulná, 
i když jsou to náklady dosti vysoké, vždy se vyplatí 
– do budoucna určitě.

Ředitelka školy 
Eva Střelečková



Ti, kdo byli v sobotu 9. 6. od 10 hodin na 
Valdeku v lesoparku Autodrát, mi dají určitě 
za pravdu, že ,,dětský den pro všechny“ se 
vskutku vydařil. Nejen, že přálo počasí - slun-
ce pálilo, jak o život, ale i náročná organizace 
celého nabitého dne byla skvělá. Kdo ještě 
nic neorganizoval, ten si neumí představit, co 
to stojí starostí, shánění a hlavně koordinace 
toho všeho mumraje. Aby to prostě šlapalo. Od 
zásob pochutin a pití v dostatečném množství 
přes program až po toalety. Tak tenhle mumraj 
zahájil starosta ing. Vladimír Dráb za veselé 
podpory Jana Tuny, který uváděl a moderoval 
celý program.

Zaujal všechny děti, zejména kamarády ze 
střediska Slunce a Letohrádku Vendula, kteří 
si program opravdu užívali. Zpěvem a svým bez-
prostředním veselým chováním zvedli náladu 
snad i morouse.

Pro všechny děti byly připraveny spousty sou-
těží a atrakcí, kde si užily nejmenší děti až po ty 
největší.

Strachový pytel, slalom trakařů, skládání Aife-
lovky, určit hodiny v zrcadle obráceně, trampolína, 
skákací míče, terče, lov - házení na zvířátka, sklá-
dání obrázkových kostek a další a další.

Skupina herců pro děti předvedla dvě před-
stavení na trávě: O vodníčkovi a o čmelácích i s 
muzikou a zpěvy.

A když děti vyhrály dost žetonů, šly si za ně 
,,nakoupit“ odměny. TV Nova poskytla ceny: jako 
trička, DVD „Jak se krotí krokodýli“, zápisníky, 
tužky, digitální budíčky ve stylu Bailando. Jako 
odměny šly na odbyt i zmrzlinky a sladkosti.

Ovšem v parném dnu měl obrovský úspěch 
zahradní postřikovač, pod kterým si chladili 
hlavu a tělo i dospěláci a všichni vesele čvachtali 
po trávníku. Zájemci si mohli prohlédnout tank 
a obdivovali krkolomnou jízdu historického velo-
cipédu s panem Mittelbachem v sedle.

Aby se nesytily jen smysly, ale i žaludek, byla 
zřízena ,,restaurace“ pod střechami stanů se stoly a 
lavicemi, kde si všichni dopřávali hojnost občerst-
vení. Hranolky, matjesy, brambůrky a jiné křupky, 

sladkosti. Zapíjelo se Colou, Fantou, vodou z 
barelů, pivíčkem, kávou – no, co kdo ráčil.

Opravdový úspěch pak slavil ,,noční guláš“ 
obětavého starosty, který ho do ranního kuro-
pění, za asistence rodiny, dusil, podléval, vařil, 
dochucoval a míchal v kotli své polní kuchyně. 
A věru se povedl! Pro objektivní posouzení jsem 
slupla vzorek nabízeného gulášku a byl opravdu 
skvělý.

Odpoledne pak vyhrávala hudba pana Antonína 
Drába samé veselé a chytlavé písničky a zapojili 
se i různí zpěváci z řad návštěvníků. Mě nadchli 
,,kluci co hráli na pusu“. Bohužel mé žánrové 
znalosti mi brání určit přesně styl - třeba to byl 
rep? Všichni si to užili a bavili se skvěle.Všechno 
dokumentoval fotograf.

Velké poděkování určitě patří všem, kteří se 
na akci podíleli, organizovali jí a věnovali svůj 
volný čas, aby dětem dali najevo, že je máme rádi 
– všechny.

Proto jsem velmi ocenila nejen bohatost pro-
gramu a pohoštění, ale jako pedagog i zajištění 

bezpečnosti v okolí akce, zejména uzavření silnice 
před místem konání s ohledem na rozdováděné 
děti. 

A protože každá legrace něco stojí a bez peněz 
do hospody nelez….atd.znáte ta pořekadla.

Poděkování patří těm, co akci fi nančně zajistili 
a sponzorovali jí – starosta poskytl i soukromý 
pozemek. Děkujeme těmto sponzorům: Auto-
Štěpánek, Autodrát, Veseta, Kartex, Valdekr, 
Vyšehrad-catering s.r.o. a ostatním, kteří se na 
akci podíleli. Snad jsme někoho nezapomněli. 
Takže příště!

 Pozorovatel mumraje
Eva Střelečková

Viděli jste to, slyšeli jste to a ochutnali jste to?

Okénko pro děti

viděli jste to…

slyšeli jste to…

ochutnali jste to…ochutnali jste to…



KnihovnaOkénko pro děti

Vydává Obec Braškov

Sponzoruje a tiskne Kartex Valdek

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

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?
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Barbara Erskinová: DCERY OHNĚ
 Román britské autorky vychází z osvědčeného 
střídání dvou časových rovin, současné a historické 
– tentokrát z dob první římské invaze do keltské 
Británie v 1. století n.l. Tři moderní vzdělané ženy 
(spisovatelka, historička a režisérka) připravují 
scénář o dramatickém životě keltské královny a 
postupně naváží tak silný kontakt s minulostí, že 
dávné city a vášně vstoupí i do jejich osudů. Ve víru 
děje ožívají rovněž vznešení duchové historických 
postav.
 O napětí je v zalidněném příběhu postaráno 
do poslední řádky.

Sport

VÝSTAVA KRONIKY OBCE

JAK  OSLAVÍ FOTBALISTÉ SOKOLA BRAŠKOV SVÉ 80. VÝROČÍ?

 V letošním roce oslavíme 80. výročí od založení 
fotbalového klubu v Braškově. Našemu I.A 
mužstvu, které hraje v současné době kladenský 
okresní přebor, již několik let uniká postup do 
krajské I.B třídy. Když obsadí vždy „jen“ nepo-
stupové 2. místo. 
   V letošním ročníku si však  SOKOL Braškov, již 
dvě kola před koncem soutěže, zajistil první místo 
a  se stal vítězem okresního přeboru.
 Po loňském podzimu mělo naše mužstvo znač-
ný náskok na své největší konkurenty (Hostouň 
a Doksy), a to 8 bodů na Hostouň a 9 bodů na 
Doksy.
 Letošní sezónu zahájilo naše mužstvo na zim-
ním turnaji v Rakovníku, kde také obsadilo své 
tradiční 2. místo.
 První utkání jarního kola mistrovské soutěže 
bylo sehráno na hřišti Novoměstského Kladno, 
kde bylo dosaženo jen nerozhodného výsledku 2:2. 
Po vítězství na domácím hřišti nad SK Pchery 4:1 
hrálo naše mužstvo další zápas v Kladně s Kablem 
Kročehlavy a nakonec prohrálo 2:3. Tím se snížil 
náskok na druhé Doksy na pouhé 4 body. Naštěstí 
v dalším průběhu soutěže si už naši hráči nedovolili 
nějaké ztráty bodů a postupně porazili Knovíz 2:0, 
Velkou Dobrou B rovněž 2:0, Hřebeč 6:0, Běleč 
7:0 a Neuměřice 8:3. Když i naši konkurenti utrpěli 
porážky (Doksy na  Velké Dobré 1:4 a Hostouň 
na Kablu Kročehlavy 0:1), zvýšil se opět náskok 

našeho mužstva na 7, respektive 8 bodů. Důležité 
vítězství dosáhlo naše mužstvo 26.5. v Doksech, 
a to 4:2, a tím vyřadilo tohoto konkurenta ze hry 
o 1. místo.
 3.6.2007 porazilo naše mužstvo na domácí hři-
šti Spartu Kladno 8:1. Tento výsledek znamenal, 
že naše mužstvo poprvé v historii vyhrálo okresní 
přebor a zajistilo si tím postup do krajské soutěže.
Do konce  zbývá sehrát ještě 2 utkání, a to v Hos-
touni (10.6.) a nakonec doma s Libušínem (16.6.). 
Tato utkání již nemají vliv na vítězství našeho 
mužstva.

 B-mužstvo mělo v jarním kole značné výkyvy, 
když postupně remizovalo se Stochovem B 2:2, pak 
vyhrálo v Pleteném Újezdě 8:2, doma s vedoucími 
Vinařicemi uhrálo remízu 1:1, pak prohrálo venku 
s Doksy B 1:6 a hned nato doma s Dubím 0:6, 
v Tuchlovicích C 1:3, doma se Svinařovem vyhrálo 
5:1 a venku se Lhotou B zase prohrálo 0:3. Zatím 
se pohybuje uprostřed tabulky IV. třídy , kde hraje 
12 mužstev. Zbývá mu sehrát také 2 utkání, a to 
doma s Velkým Přítočnem B (9.6.) a v Libušině 
(17.6.).
 Naši nejmladší fotbalisté, tzv. přípravka, již 
dokončili svou soutěž, kde hrálo jen 7 družstev 
a obsadili předposlední 6. místo.

Josef Kreisinger

 Místní knihovna a kulturní komise uspořádala 
13. května 2007 výstavu místní kroniky na obecním 
úřadě. Výstava se setkala s velkým zájmem míst-
ních občanů, kteří se o historii naší obce zajímají. 
Potěšitelné je, že zájem projevila i mladší generace 
a také několik dětí. Celé nedělní odpoledne bylo 
na výstavě velice živo a návštěvníci si s velkým 
zájmem prohlíželi kroniku, ale i fotoalba, která 
kroniku doprovázejí.
 Kronika má několik pokračování. Prvním 
kronikářem obce byl pan František Nádvorník, 
který byl starostou obce a popsal události roku 
1933-1948. Následujícím kronikářem byl pan 

Josef Vondráček , který zaznamenal události roku 
1949-1953. Nejdéle byl kronikářem pan Antonín 
Hroník, který psal kroniku od roku 1953 a tuto svo-
ji činnost ukončil v roce 1990. Několik let nebyla 
kronika poté doplňována až v roce 2001 převzala 
vedení kroniky paní Mgr. Jiřina Vyplelová, která 
musela události zpětně zaznamenat. Nebyla to 
lehká práce, ale výsledek je velice pěkný. Toto 
nové pokračování kroniky bylo vystaveno poprvé 
a paní Jiřině Vyplelové děkujeme za to, že se naší 
kroniky ujala.

Věra Přibylová

 Milé děti, 
 blíží se prázdniny, které budete chtít prožít co nejlépe. Určitě máte rádi výlety, a proto požádejte 
rodiče a zajeďte si například na Křivoklát, ke Skryjským jezírkům, do historického města Rakovníka 
nebo na zříceninu hradu Krakovec.
 Přejeme vám šťastnou cestu a mnoho hezkých zážitků.


