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Slovo starosty
Všichni občané jsou srdečně zváni na 

10. veřejné zasedání 
zastupitelstva obce Braškov,

které se koná 
v pondělí 15. prosince 2008 v 17,00 hod.

na Obecním úřadě Braškov
s tímto programem:

1.  Zahájení
2.  Kontrola plnění usnesení 9. zasedání a zpráva o činnosti rady obce
3.  Stav přípravy akcí pro r. 2009 (Revitalizace návsí, Rekonstrukce silnice III/0063)
4.  Výsledek hospodaření obce k 30.11.2008
5.  Rozpočet obce na rok 2009
6.  Odsouhlasení nabídek na prodej obecních pozemků č. 179/1, 258/11, 258/102 a 365/4
7.  Stanovení cen za svoz a likvidaci odpadů pro I. pololetí 2009
8.  Vystoupení obce z Mikroregionu Bratronicko a Srdce Čech
9.  Různé:
 – odsouhlasení výběru zhotovitele na akci „Revitalizace návsí“
 – odsouhlasení nabídky na zřízení jednotného informačního systému a nabídky
    na doplnění klempířských prací na MŠ
 – schválení vybraného zhotovitele na st. dozor kanalizace Valdek
 – souhlas se zprostředkováním odkoupení pozemků č. 245/4, 245/7. 245/8 a 280 
    od Státního statku Křivoklát v likvidaci
 – schválení nabídky na vlajkové stožáry na budově OÚ
 – informace o přípravě kruhového objezdu na silnicích I/6H a II/118
 – informace o zřízení skladu Stavimat
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr

Důležité oznámení
O vánočních svátcích bude proveden svoz popelnic v naší obci 

normálně ve čtvrtek (25.12.2008). 
Jednorázová změna termínu svozu: namísto ve čtvrtek 1.1.2009 
přijedou popeláři v náhradním termínu v sobotu 3.1.2009 a svoz 

plastů bude v pátek 2.1.2009.

Pozvánka
Vážení spoluobčané,

první sněhové vločky máme za sebou a před námi jsou Vánoce. Zdá se, že rychlost, s jakou se 
Vánoce střídají, se neustále zvyšuje přesto, že rok má stále 365 dní. V tomto posledním letošním 
vydání našich novin  se pokusím zdůraznit co bylo úspěchem tohoto roku a na druhé straně i to 
neveselé. 

Největším úspěchem tohoto roku bylo získání fi nancí na revitalizaci návsí z prostředků EU. Další 
významnou událostí je společná investiční akce Středočeského kraje a naší obce, týkající se rekon-
strukce ulice Karlovarská. Obě tyto akce začnou souběžně v prvním čtvrtletí příštího roku, a to dle 
přízně počasí. Předpokládané dokončení rekonstrukce ul. Karlovarská je červenec 2009. Dále bude 
následovat rekonstrukce návsi Braškov, která bude dokončena v dubnu  2010. Neveselou součástí 
této rozestavěnosti bude významné ztížení našich životních podmínek v době stavby.

Dalším hezkým výsledkem letošního roku je zpomalení dopravy v naší obci, a to jak pomocí 
semaforů ovládaných rychlostí jedoucích vozidel, tak i ukazateli rychlosti na okrajích naší obce. 

Mám velikou radost z nového dětského parku, který vyrostl na fotbalovém hřišti, a za který vděčíme 
a děkujeme paní ing. Kateřině Dolejšové, která na tento park sehnala jak fi nance, tak se postarala 
i o jeho následnou realizaci. Je to velmi pozitivní úkaz, kdy občan, který není zastupitelem, svoji 
aktivitou významně zvelebuje naši obec. Díky, paní inženýrko. 

Jak jste si jistě všimli, skončila bitva o chodník z Braškova na Valdek, zvítězili občané nad ná-
zorem jednotlivce a z vybudovaného chodníku, který je bezpečím pro nás všechny, se též upřímně 
raduji.

Je třeba zdůraznit informaci, že rozpočet pro rok 2009 se podařilo nastavit jako vyrovnaný. 
Od veselých zpráv přejděme ale k těm méně veselým…
Co se v roce 2008 nepovedlo, je sehnat fi nance na rekonstrukci našich místních komunikací. Bo-

hužel nejsme schopni tuto problematiku řešit z našeho rozpočtu, a to především z důvodu nutnosti 
použití našich fi nančních prostředků na kofi nancování dotací. Opakovaně to zdůrazňuji proto, neboť 
mě překvapili i někteří zastupitelé, kteří jsou s touto otázkou  obeznámeni, a kteří i přesto žádají 
opravu komunikací ve své ulici, a to uhrazením 100% z rozpočtu obce. Naposledy se pokouším 
vysvětlit, že pokud máme už jenom 3 roky možnost čerpat evropské fi nance s účastí obce 7,5% na 
celém projektu, nelze brát fi nance z rozpočtu k těmto účelům. 

Další méně veselou událostí je přestavba Braškovského statku na prodej stavebnin, což zatíží naši 
obec nákladní dopravou. Na druhou stranu ale nutno dodat, že majitel léty zpustlé a neudržované 
místo zkrášluje.

Nakonec se zmíním o tom, co nás v současné době zaměstnává nejvíce. Je to příprava nového 
územního plánu se zaměřením na krajinnou infrastrukturu (polní cesty, biokoridory), dále pak 
příprava projektu volnočasových  aktivit pro naše občany. Tento projekt zahrnuje „výstavbu“ 
multifunkční haly na našem hřišti a sportoviště  Háj. Do konce února musíme mít tedy územní 
rozhodnutí, abychom se stihli zúčastnit soutěže o evropské fi nance.

Zapomněl jsem na moji osobní nejvýznamnější událost tohoto roku, a to je narození mého syna 
Vladimíra, který bude slavit první Vánoce a Vám všem také přejeme. Veselé Vánoce plné klidu a 
pohody. 

Ing. Vladimír Dráb
starosta@braskov.cz

foto: Ing. J. Kolrusz



Zprávy z obecního úřadu

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 
 – zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
 – návrh programu příští schůze rady 6.10.2008
• souhlasí

– s návrhem na rozšíření programu 8. zasedání zastupitelstva v části 7) Různé o následující body:
 –záměr fi rmy Stavimat v Braškově
 –příspěvek na projekt kruhového objezdu nad Braškovem 
 –opakovaný návrh ing. Čermákové na směnu pozemků
 –odkup pozemku č. 243/70 od PF ČR 
 –souhlas s odkupem restaurace Pod Hvězdičkami do majetku obce

• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi
– předložit 8.zasedání zastupitelstva k odsouhlasení rozšířený návrh programu

• ukládá – ředitelce MŠ pí. Střelečkové
– připravit do příští schůze rady přehled mezd všech zaměstnanců MŠ od r. 2006

Usnesení
39. schůze rady 22. září 2008

40. schůze rady 6. října 2008

41. schůze rady 20. října 2008

42. schůze rady 3. listopadu 2008

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 
 – zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
 – návrh programu příští schůze rady 20.10.2008
• souhlasí

– s cenovou nabídkou fi rmy Strabag na vybudování obrubníků při rekonstrukci komunikace v ul. 
Bezděkovské ve výši 50 tis. Kč

• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi předložit 9. zasedání zastupitelstva k odsouhlasení
– návrh smlouvy o poskytnutí překlenovacího úvěru Českou spořitelnou a.s. na akci „Braškov – revitalizace 

návsí“ ve výši do 35 mil. Kč
– návrh na kofi nancování Regionální operačních programů do r. 2010
– cenovou nabídku ing.arch. Černého na zpracování nového územního plánu obce za cenu 210 tis. Kč

• ukládá – ing. Doksanskému
– připravit návrh smlouvy na výkon stavebního dozoru s fi rmou Forstav při výstavbě chodníku, veř. osvětlení 

a kanalizace podél Karlovarské ulice

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 
 – zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
 – informaci starosty o hodnocení průběhu a závěrů 9. zasedání zastupitelstva
 – výsledky do krajských a senátních voleb v obci
• souhlasí

– s ukončením pronájmu hasičské cisterny Tatra od fi rmy Autodrát (po pořízení hasičského vozu)
– se zařazením prostředků na pořízení  zahradní techniky do návrhu rozpočtu na r. 2009
– s výsledkem výběrového řízení na pořízení jednotného informačního systému od fi rmy Adsum
– s úhradou části obrubníků v ul. Bezděkovské (v souvislosti s opravou silnice)
– s návrhem programu příští schůze rady 3.11.2008

• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi
– požádat SÚS Kladno o opravu komunikace II/118 na podkladě stížnosti Ekologického občanského 

sdružení obce Braškov 
• ukládá – ing. Doksanskému

– připravit další cenovou nabídku na oplechování střechy MŠ
• ukládá – místostarostovi p. Haasovi

– připravit zveřejnění záměru obce na prodej obecních pozemků č. 258/11 a  179/1 podle § 39 zákona o 
obcích

– připravit návrh rozpočtu na rok 2009

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 
 – zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
 – výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce pracovnicemi krajského úřadu ze dne 21.10.2008
• souhlasí

– s účastí obce v soutěži o dotaci na stavební akce „Revitalizace Háje“ a „Sportovní hala Valdek“
– s předloženým orientačním rozpočtem na r. 2009
– s účastí pověřených zástupců obce na schůzce pro příjemce dotace z ROP dne 18.11.2008 na KÚ SK
– s návrhem programu příští schůze rady 24.11.2008

• schvaluje
– oznámení o prodeji obecních pozemků p.č. 258/11, 179/1 a 365/4 obálkovou metodou
– rozdělení poz. č. 258/11 podle zastavovací studie 
– jmenování komise pro otvírání obálek s nabídkami na prodej pozemků 

• ukládá – místostarostovi p. Haasovi
– doplnit návrh rozpočtu na r. 2009 a zajistit jeho projednání ve fi nančním výboru

43. schůze rady 24. listopadu 2008
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 
 – zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
 – informaci o zpracování EIA akce Stavimatu jako podmínky pro stavební a vodohospodářské 

 povolení akce
 – rozhodnutí odboru životního prostředí MMK o trvalém odnětí části lesního pozemku na Háji
• souhlasí

– s pořízením jednotného informačního systému vybranou fi rmou ADSUM do 90 tis. Kč
– s předložením opakované žádosti na změnu charakteru lesa v lokalitě Háj pro volnočasové aktivity
– s dodatečnými klempířskými pracemi na MŠ fi rmou Fiedler
– s přípravou dokumentace pro žádost o dotaci z ROP na akci „Veřejnoprospěšný prostor“, zahrnující 

víceúčelovou sportovní halu na hřišti, Háj a spojovací ulici Budovatelů
– s návrhem programu příští schůze rady 8.12.2008

• nesouhlasí
– s odkoupením polní cesty (poz.366 a 50/2) za cenu 202 tis. Kč

• schvaluje
– informaci o stavu přípravy rozhodujících akcí pro r. 2009
– minimální ceny pozemků č. 179/1, 258/11, 258/102, 365/4 nabízených k prodeji
– návrh na stanovení poplatků za svoz a likvidaci domovního odpadu pro I. pololetí 2009
– předložený návrh rozpočtu obce na r. 2009 po doplnění o přednesené připomínky fi nančního výboru
– termín a program 10. zasedání zastupitelstva 
– smlouvu s psím útulkem Bouchalka na rok 2009

• jmenuje
– hlavní inventarizační komisi a členy jednotlivých komisí

• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi
– svolat 10. zasedání zastupitelstva na 15.12.2008
– předložit na 10. zasedání zastupitelstvu obce návrhy na odsouhlasení:
 –nabídky na zřízení jednotného informačního systému
 –nabídky na doplnění klempířských prací na budově MŠ
– předložit zastupitelstvu návrh rozpočtu obce na r. 2009
– informovat zastupitelstvo o stavu přípravy akcí na r. 2009 a o stavu akce Stavimat v Braškově
– předložit zastupitelstvu návrh na stanovení cen za likvidaci a svoz odpadu pro I. pololetí 2009

Usnesení tohoto zasedání neukládalo žádné úkoly.
Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej obecních pozemků. Zájem obce o jejich prodej byl po schválení 

radou zveřejněn.
Zastupitelstvo dále odsouhlasilo uzavření smlouvy o zajištění úvěru na kofi nancování akce „Revitalizace 

návsí“ ve výši do 35.000 tis. Kč. Smlouva byla uzavřena a fi nancování této akce pro r. 2009 je zajištěno.
V souladu s usnesením zastupitelstva byla také uzavřena smlouva na zpracování návrhu nového územního 

plánu a zpracována a odeslána žádost o úhradu části nákladů na úrok z úvěru na akci „Revitalizace návsí“.
K zastupitelstvem odsouhlasenému zakoupení pozemku pro víceúčelové hřiště u Háje (p.č. 243/70) 

zatím nedošlo, neboť jsme dosud neobdrželi návrh smlouvy od pozemkového fondu. Na uvedenou akci 
bylo prodlouženo územní řízení.

František Haas

KONTROLA
plnění usnesení 9. veřejného zasedání 

zastupitelstva obce, konaného dne 13. října 2008

Zastupitelstvo  obce po projednání:
• souhlasí
 1) s přijetím dotace ve výši 35 293 632,15 Kč a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regio-

nální rady soudržnosti Střední Čechy na realizaci projektu „Braškov – revitalizace návsí“
 2) se zajištěním fi nančního krytí projektu  „Braškov – revitalizace návsí“ ve výši 25% celkových způsobilých 

výdajů, tj. 9 358 819,50 Kč na předfi nancování projektu
• schvaluje
 1) Postup rady obce při přípravě a zajištění rozhodující akce Programu rozvoje – „Braškov – revitalizace návsí“
 2) Spolufi nancování  projektu „Braškov – revitalizace návsí“ (reg. č. : CZ 1.15/3.3.00/10.00228), jehož 

celkové náklady činí 39 836 445,-- Kč z rozpočtu obce
• ukládá 
 starostovi obce: Uzavřít dnes odsouhlasenou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 

soudržnosti Střední Čechy na akci „Braškov – revitalizace návsí“

Zastupitelstvo  obce po projednání:
• souhlasí
 1) S předloženým návrhem na kofi nancování Regionálních operačních programů do r. 2010 a prodejem 

obecních pozemků č. 258/11 a 179/1.
 2) S uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru Českou spořitelnou a.s. na kofi nancování akce „Revitalizace 

návsí“ ve výši do 35.000 tis. Kč
 3) S nabídkou ing. arch. Černého na uzavření smlouvy na zpracování nového územního plánu obce za cenu 

200.000,– Kč bez DPH
 4) Se žádostí obce na úhradu části nákladů na úroky z úvěru na akci „Revitalizace návsí“
 5) S odkoupením pozemku č. 243/70 (Pod Hájem) od PFČR pro zřízení víceúčelového dětského hřiště za 

200 tis. Kč

Zastupitelstvo  obce po projednání:
• bere na vědomí
 1) Informaci o kontrole plnění usnesení 7. zasedání zastupitelstva 30.6.2008
 2) Informaci o činnosti rady obce a jejích usneseních
 3) Zprávu o průběhu a stavu přípravy jednotlivých akcí „Programu rozvoje obce“, zejména „Revitalizaci návsí“
 4) Informaci o přípravě krajských a senátních voleb ve dnech 17. a 18.10.2008
• souhlasí
 1) se závěry a usneseními 35.,36., 37. a 38. schůze rady 
 2) s prodejem obecního pozemků č. 365/4
 3) se zahájením jednání o prodeji vodohospodářského majetku fi rmě VKM a.s.
 4) se symbolickým pronájmem požární zbrojnice vč. vybavení jednotce Sboru dobrovolných hasičů za 

symbolickou cenu 1,– Kč/rok
 5) se zahájením prací na přípravě nového územního plánu obce s tím, že manažerem této akce je pověřen 

p. Petr Sklenář a jím předneseným záměrem ÚP
 6) s doplněním připravovaného územního plánu o kruhový objezd na křižovatce silnic II/118 a I/6H, o 

tzv. severní obchvat Kyšic a o návrh na využití lesíku Háj pro navrhované volnočasové aktivity občanů, 
zejména mládeže

 7) s radou navrženými opatřeními, vedoucími k navýšení přítoku vody do valdeckého rybníka
 8) v souladu s usnesením 4. zasedání zastupitelstva dne 1.10.2007, jímž byl schválen výsledek výběrového 

řízení na zhotovitele projektové dokumentace akce „Braškov – revitalizace návsí“ souhlasí zastupitelstvo 
podle zákona o veřejných zakázkách s oslovením ing. arch. Červeného, jako jednoho uchazeče na výkon 
autorského dozoru  akce a jednoho uchazeče JUDr. Sršně na výkon právních služeb na této akci.

 9) s oslovením 3 uchazečů  o výkon inž. činnosti vč. techn. dozoru a zaměření skutečného provedení „Re-
vitalizace návsí“

 10) s oslovením fi rmy M-Finance, která provede výběrové řízení na zhotovitele akce „Braškov – revitalizace návsí“
 11) s odkoupením restaurace „Pod Hvězdičkami“ za navrhovanou cenu 6 mil. Kč za účelem zachování 

restauračního zařízení
 12) s vytvořením plochy pro volnočasové aktivity na poz. č. 24/5 vedle restaurace Braškov
 13) s odkupem pozemku č. 243/70 v lokalitě pod Hájem na Valdeku
 14) s uzavřením smlouvy na vytvoření a údržbu webových stránek obce s fi rmou ADkom s.r.o.
• nesouhlasí
 1) s návrhem ing. Čermákové na směnu pozemků
 2) s prodejem obecních pozemků č. 258/11 a 179/1
• schvaluje
 1) Výsledky výběrových řízení:
  –na zhotovitele akce „Chodník Braškov-Valdek“ (Klika a Dvořák)
  –na zhotovitele „Splaškové kanalizace Valdek“ (ESTA Kladno)
  –na fi rmu Gordion, zajišťující výběr fi n. ústavu, který poskytne překlenovací úvěr ve výši do 35 mil. Kč na

  kofi nancování „Revitalizace návsí“
  –na banku – Českou spořitelnu a.s., zajišťující revolvingový úvěr na fi nancování akce „Braškov – revitalizace

  návsí“
 2) Výsledek hospodaření obce k 31.8.2008
 3) Změnu rozpočtu na rok 2008 s příjmy i výdaji ve výši 11.337 tis. Kč
• ukládá 
 starostovi obce:
 1) Věnovat trvalou a soustavnou pozornost průběhu přípravy akce „Braškov – revitalizace návsí“
 2) Jednáním s VKM a.s. prosadit cenově nejvýhodnější návrh na prodej vodohospodářského majetku. 

Výsledný návrh smlouvy předložit k projednání a schválení zastupitelstvu obce.
 radě obce:
 Zahájit práce na přípravě nového územního plánu a o průběhu informovat zastupitelstvo
 Ing. V. Machovské: 
 Najít cestu na minimalizaci negativních vlivů podnikatelského záměru fi rmy Stavimat na výstavbu 

skladu stavebnin v bývalém st. statku na Braškově
 p. P. Horákovi:
 Na základě masivní těžby dřeva v Dubinách pozvat k osobnímu jednání a vyřešení tohoto opakovaného 

problému ředitele Lesů Nižbor ing. Davídka

Usnesení
č. 1 

8. veřejného zasedání zastupitelstva obce 
Braškov konaného 29. 9. 2008 na OÚ Braškov

9. veřejného zasedání zastupitelstva obce 
Braškov konaného 13. 10. 2008 na OÚ Braškov

č. 2
8. veřejného zasedání zastupitelstva obce 

Braškov konaného 29. 9. 2008 na OÚ Braškov



V. AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE 2007–2013

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

zpracována dokumentace k 
žádosti o staveb.povolení 40000 200 60 40260 Očekáváme vyhlášení vhodných dotačních pro-

gramů
F. Haas
ing. Křížák

2. Braškov – výstavby sportovních a dětských 
hřišť, vč. pořízení pozemků (U Háje)

Zpracována dokumentace pro 
územní řízení

vyňato z pol. 
5 „Revital. 

návsí“

viz polož-
ka číslo 5

Dětské hřiště+sportoviště U Háje vč. živič.úpr. pro 
skateboard a in-line dráha+osvětlení, stánek občerst. 
Chybí dořešit převod poz.od PF ČR (za 200tis.Kč)

Projekt pro územní řízení
ing.arch. Dolejšová, F. Haas

3. Braškov – rekonstrukce mateřské školy
8190 250 70 8510

Rekonstrukce dokon ena, MŠ slavnostn  p edána do provozu 1.12.2007

4. Rozšíření a obnova sport. areálu 
J. Valeše

Dokumentace ke stav. povolení 
zpracována, projednávají se 
podklady pro stav. povolení

16400 300 100 16800

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

Projekt pro stavební 
povolení

ing.arch. Dolejšová

p. Prynych

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

Dotační smlouva uzavřena, bu de 
fi nancováno z Reg. operač. prog. Na 
objekty je vydáno stav. povolení či 
územní souhlas. Stavba bude zahájena 
v únoru 2009 a dokončena v r. 2010.

38000 800 200 39000

Dřevěné molo-plato, parkové úpravy,  chodníky, 
úprava hrází, zeleň; vč. zeleně Valdek podél Karlo-
varské. Veřejná zeleň 1000m2, komunikace a dlažby 
1500 m2, mobiláře, pítka, komunikace. Spoluúčast 
obce na fi nanc. cca 3.000 tis. Kč.

Dokumentace pro zadání 
stavby

F. Haas, ing.arch. Dolejšová

ing. Mikyška, ing. Červený, 
ing. Křížák

6. Braškov – cyklostezky a stezky pro pěší 
vč. zeleně

Zpracována dokumentace pro úz. ří-
zení, která se projednává s účastníky 16000 700 100 16800 Byla získána dotace na projekt od Stč. kraje Dokumetace pro úz.řízení 

ing. Kolrusz, F. Haas

ing. Křížák

7. Braškov – revitalizace polních cest vč. 
zeleně

Provedeny geodetické práce a 
některé cesty vytýčeny, zpraco-
ván projekt

3000 50 30 3080 Zpracována další žádost o dotaci.  zpracována
ing. Kolrusz

ing. Červený, Drábek

8. Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti 
chodců

1130 70 30 1230
Dokon eno v roce 2008

9. Digitální mapa obce
— 200 — 200

Zpracována, dokon ena a p edána v roce 2007.

10. Valdek – odkanalizování sev. části 
Karlovarské ul.

Vydáno stav. povolení, realizace v 
úvodu r. 2009. Vybrán zhotovitel - 
Esta Kladno. Souvisí s pol.č.13

2000 75 35 2110 170 m kanalizace a 330 m rekonstrukce Dokumentace pro stav. 
povolení vč. ul. V Zátiší

F. Haas

ing. Fiala

11. Územní plán obce Návrh připravit k projednání v 
r. 2010 — 300 — 300 Nutný podklad  k žádosti o dotace Jde o změnu v souvisl. s 

novým staveb. zákonem
ing. Dráb

12. Braškov-Valdek, zeleň v ul. Sportovců
Zpracována dokumetace pro 
územní řízení. Chybí souhlas s 
převodem pozemků.

viz položka 
číslo 7 20 — 20 Obnova zeleně v ul. Sportovců  —

ing. Kolrusz

ing.arch. Červený

13.
Braškov-Valdek, oprava komunikace 
III/0063 ul. Karlovarská, zeleň, chodní-
ky a veř. osvětlení

Investorem je Středočeský kraj, obec 
se podílí na financování chodníků a 
veř. osvětlení. 

1500 (podíl 
nákladů) 50 20 1570 Výsadba zeleně v ul. Karlovarské

Dokumentace pro stavební 
povolení, vybrán zhotovitel 
Stavby silnic a želenic.

ing. Červený, ing. Křížák, 
ing. Kolrusz

14. Obnova zeleně MŠ
250 20 — 270

Dokon eno v roce 2007.

15. Braškov – rekonstrukce, rozšíření 
a modernizace obecního úřadu

Zatím nenalezen vhodný dotační 
titul 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

CELKEM: 132130 3235 695 136110Poznámka: 
Rekonstrukce a obnova zeleně u položek č. 6,7 a 13 bude připravována komplexně. Manažerem této akce je ing. Kolrusz. V Braškově listopad 2008, vypracoval: František HAAS.
Rada obce usiluje o získání dotace na akci „volnočasové aktivity“ jejíž součástí budou pol. č. 2 a 4 tohoto programu.       

Zprávy z obecního úřadu

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE K 30. 11. 2008

Z uvedené aktualizace programu je zřejmé, že stěžejními akcemi v r. 2009 budou především „Revital-
izace návsí“, která bude zahájena v únoru 2009 a dokončena v r. 2010 a „Oprava silnice III/0063“, jejímž 
investorem je Středočeský kraj, ale obec je spoluinvestorem chodníků a veř. osvětlení nákladem asi 3.000 
tis. Kč. Nejpozději v úvodu této akce, která má být rovněž zahájena v únoru či březnu 2009 je také třeba 
realizovat chybějící části splaškové kanalizace resp. rekonstrukci její části podél silnice Karlovarská.

V ý d a j e v  Kč
Silnice,chodníky - opr. a udržov. (úklid sněhu,dopr.značky) 19 514.30
Oprava komunikace Karlovarská - projekty 439 440.40
Oprava kanalizace Braškov 1 957.00
Revitalizace návsí (projekty) 399 326.21
Zelený prstenec kolem obce (projekt,znalečné) 50 165.00
Zklidnění doprava-semafory a kamery 1 124 966.49
Oprava chodníku ul. Sportovců-doplatek z r. 2007 1 038 425.24
Chodník Braškov-Valdek 588 976.00
Kanalizace ul.Karlovarská (projekt) 82 432.00
Rybníky 10 000.00
Mateřská škola (rekonstrukce-TD po kolaud.,příp.na fasádu) 29 392.00
Místní knihovna (odměna, nákup knih a časopisů) 52 651.00
Kronika (odměna, materiál) 3 000.00
Sbor pro občanské záležitosti 11 497.50
Dětský den, karneval 5 029.00
Správa obecního úřadu 1 727 047.19

v tom :
Odměny obecního zastupitelstva 570 276.00
Platy zaměstnanců OÚ 434 494.00
Platy a odměny za 12/2007 134 359.00
Různé práce pro OÚ (odměny BN, letáky, čekárny) 43 764.00
Povinné pojistné na soc. zabezpečení 114 059.00
Povinné pojistné na zdrav. pojištění 90 468.00
Zákonné pojištění odpovědnosti 1 668.00
Volby - odměny  + ZP 15 656.00
Volby - drobný materiál 8 319.54
Volba - pohoštění 1 529.00
Poradenské a právní služby (znalečné na hřiště,JUDr.Sršeň,kupní sml.) 37 723.00
Pojištění obecního majetku 23 508.00
Popl.za měření rychlosti v obci (Městská policie Kladno a Unhošť) 17 500.00
Všeobecný materiál 24 443.74
Odborné publikace 4 584.00
Voda 1 841.00
Plyn 41 301.08
Elektrická energie 9 552.00
Služby pošt 6 234.00
Služby telekomunikací 60 520.03
Služby peněžních ústavů 8 806.10
Poskytované zálohy vlastní pokladně včetně peněz na cestě 9 061.00
Služby nevýrobní povahy (školení) 7 214.00
Nákup služeb  (údržba KEO, kontrola HP, tvorba web stránek,opr.PC) 46 712.70
Pohoštění 640.00
Cestovné 452.00
Platby daní a poplatků,kolky 1 100.00
ČOV (pojištění 11 262.00

Příspěvek Mikroregionu Bratronicko 47 500.00
Dotace od obce na provoz MŠ (k vyúčtování) 200 000.00
Nákup  dlouhodobého majetku (psací stůl, sekačka) 40 167.00
Veřejné osvětlení - el. energie 150 451.00
                               - opravy a údržba 81 137.80

MPS (známky na popelnice a pytle na odpad) 347 638.60
Likvidace velkoobjemového odpadu (separace) 180 325.00
Svoz a zneškodnění nebezpečného odpadu 7 617.20
Víceúčelové hřiště Braškov 24 710.00
Obnova dětského koutku Valdek 128 000.00
Fotbalové hřiště  Valdek - odměna,spotřeba el.energie 208 316.00
Údržba veřejné zeleně (muškáty) 4 400.00
Sbor dobrovolných hasičů 125 487.99
Úroky z úvěru - ČS a.s. 1 536.10
Splátka jistiny ČS a.s. 100 000.00
Neinvestiční příspěvek na žáky ZŠ (Unhošť, Kladno) 388 628.00
Nákup pozemku (p.Fuksa) 2 220.00
V ý d a j e   c e l k e m 7 621 954.02

P ř í j m y
Daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1 298 256.21
Daně z příjmů FO ze samost. výdělečné činnosti 466 002.09
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů 114 133.20
Daně z příjmů právnických osob 2 016 936.22
Daň z přidané hodnoty 2 893 769.02
Výtěžnost výherních hracích automatů 38 725.00
Správní poplatky (i výherní hrací automaty) 56 575.00
Ostatní daně (poplatek ze psů, užívání veř.prostranství) 17 235.00
Daň z nemovitosti 259 909.00
Víceúčelové hřiště Braškov (vstupenky) 19 375.00
Záloha na vodné a stočné - byt MŠ 4 620.00
Nájemné za byt v MŠ 11 374.00
Nájemné - ČOV 100.00
EKOKOM - příspěvek na tříděný odpad 22 284.50
Nájemné za ordinaci (MUDr. Ječmen) 2 500.00
Přeplatek za tiskopisy,výběr.řízení 5 386.50
Známky na popelnice 356 122.00
Pytle na tříděný odpad 23 475.00
Poplatky na likvidaci velkoob.a nebezp. odpadu 117 910.00
Pohlednice obce 68.00
Úroky z termínovaných vkladů a běžného účtu 27 265.18
Neinvestiční dotace od kraje 54 890.00
Neinvestiční dotace na volby 8 000.00
Neinvestiční dotace na knihovnu 35 000.00
Prodej projekt.dokum.na opr.silnice 502 513.00
Ostatní nedaň.příjmy (složení jistoty ve výběrovém řízení) 500 000.00
Investiční dotace od kraje (vozidlo pro hasiče,víc.hřiště) 1 104 000.00
Investiční dotace  SFDI (semafory) 864 000.00
Výsledek hospodaření k 31.12.2007 516 620.45
P ř í j m y   c e l k e m 11 337 044.37

R o z d í l  příjmů a výdajů 3 715 090.35
v tom:

zůstatek na běžném účtu (Spořitelna) 3 197 558.85
zůstatek na běžném účtu (ČNB) 0.00
zůstatek na BÚ s předčíslím 517 531.50

 Jak je uvedeno, pokusíme se připravit k žádosti o dotaci akci „Volnočasové aktivity“, zahrnující 
víceúčelovou halu na stadionu J. Valeše, sportoviště Háj a spojovací komunikaci Budovatelů.

 Uvedená rozsáhlá výstavba v úvodu příštího roku bude samozřejmě provázena řadou omezení a 
nepříjemností občanů a vyžádá si jejich toleranci a trpělivost.



„Dům s kouřícím komínem a strom s jablky“ – Nelinka Vagerová (3 roky)

„O prázdninách v lese“  - Lucie Hospodárová  (7 roků)

„Hrad Landštejn“ – Anna Čížková (11 roků)

DĚTSKÁ SOUTĚŽ – PRÁZDNINOVÉ ZÁŽITKY





NIČENÍ PŘÍRODY BEZ HRANIC

V sobotu 8. listopadu došlo ke značným škodám na přírodních mokřadech v lesním porostu Du-
bina. Dva zatím nezjištění čtyřkolkáři poničili dvě jezírka, která byla v letošním roce revitalizována 
z fi nančních prostředků kladenského Magistrátu. Náklady na obnovu nebyly malé, protože pro tyto 
účely je používán speciální bagr s ekologickými náplněmi, aby nedošlo k poškození přírodního bioto-
pu. Situace je o to závažnější, že lokalita Dubina je součástí plánovaného biokoridoru ÚSES, který 
má za cíl spojit s pomocí revitalizovaných alejí polních cest a lávky přes dálnici malé lesní enklávy 
Horka, Dubina a Háj s vodotečí Braškovského potoka. Za zkratkou ÚSES se skrývá Územní systém 
ekologické stability, který je jednou ze záruk návratu ke zdravé venkovské krajině, ve které musí 
hrát nezastupitelnou roli fl ora a fauna. Lokality vymezené ÚSES jsou nezastavitelné. Není možné 
preferovat nadále jen bytovou zástavbu, sklady a silnice bez ohledu na krajinu a na dopady intenzivní 
dopravy na obyvatele, tak jak je to charakteristické pro blízké okolí naší metropole. Krajina, ve které 
se nebude dařit stromům a zvěři, nemůže prospívat ani lidem.  

Stopy řádění těchto vandalů byly patrné i v okolním lesním porostu a na okolních vzorně osetých polích. 
Po šetření na místě a pořízení fotodokumentace za účasti Ing. Víty z kladenského Magistrátu, revírníka 
p. Veselého a Ing. Kolrusze navrhl Ing. Víta podat trestní oznámení na neznámého pachatele.

Nebuďme lhostejní k takovému bezohlednému chování a neváhejme podat ihned telefonické 
oznámení na obvodní oddělení policie v Unhošti (tel. 312 698 413).

Jiří Kolruzs

VRAŤME VESNICI PŮVODNÍ TVÁŘ
Současný stav
Krajina v okolí obce značně utrpěla jednak kolektivizací zemědělství v minulé éře, jednak výstavbou dálnice R6, která 

přerušila přirozené spojení jak s osadou Toskánka, tak s lesem Horka a dále s přilehlými lesy v katastru Kladna. Některé 
z polních cest tak ztratily svůj původní význam, zarostly náletovými dřevinami a některé úseky byly dokonce rozorány. 
Došlo tím jednak k přerušení přirozených krytů pro zvěř a pro její migraci mezi lesy Kladenska a přírodního parku Povodí 
Kačáku, který navazuje na CHKO Křivoklátsko, jednak k přerušení zelených pásů alejí, které hrály významnou roli i ve 
zmírnění klimatických vlivů. Zvláště na SZ straně obce, kde nadmořská výška dosahuje 440 m, je obec bez souvislého krytu 
proti směru převládajícího větru a proti hlukové a imisní zátěži od dálnice a blízkého sportovního letiště.

Mnozí z nás mají v dobré paměti dramatický průběh výstavby dálnice. Jen díky pevnému stanovisku obce se podařilo 
prosadit nad Braškovem zahloubení dálnice do zářezu. V tomto boji už se nepodařilo prosadit souvislé zalesnění nad 
Braškovem až ke Kejmarově skalce ani lávku pro pěší přes dálnici do Horky na trase turistické modré, ani ekologického 
dokončení protihlukových stěn u Toskánky. V důsledku toho je obec ovlivňována hlukem zejména na východní a západní 
straně Braškova zvláště při nepříznivých směrech větru, vysoké vlhkosti vzduchu a v zimním období. Snahy obce prokázat 
tento vliv úředním měřením skončily nezdarem, neboť podmínky pro měření hluku jsou – jak jsem byl odborníky poučen 
– přesně opačné. Měří se při bezvětří, bezoblačném počasí a v letním období.

Kromě toho je obec stále více negativně ovlivňována narůstající silniční dopravou na dvou páteřních komunikacích II/118 
Kladno – Beroun přes Braškov a III/0063 – přivaděč k dálnici přes Valdek (na přiloženém „Koordinačním plánu“ zvýrazněno 
žlutě). Není možno tolerovat obrovský nárůst nákladní kamionové dopravy, pro kterou tyto silnice nebyly projektovány svou 
konstrukcí, ani šířkou. Životní prostředí se neustále zhoršuje nejen z hlediska hlučnosti a exhalací, ale i otřesů a vibrací, 
které se z nerovností povrchu vozovky přenášejí do nemovitostí přilehlých k těmto komunikacím. Týká se to nejen ulice 
Karlovarské na Valdeku, ale zejména ulice Rudé armády na Braškově. Tam je situace o to horší, že silnice  byla opravena 
nedostatečným způsobem bez odstranění nevhodného základu, po kterém se vrchní vrstva při brzdění těžkých vozidel 
zřejmě sune a tvoří zvlnění. „Těžký kamion pustoší silnici 600 000× více, než osobní automobil“ – říká pan Karel Vyšehradský, 
náměstek středočeského hejtmana pro dopravu ve Středočeských listech 2-3/2005.  Podle Martina Kupky, mluvčího KUSK 
„Pro zlepšení stavu silnic II. a III. třídy jsou ale rozsáhlejší investice naprosto nezbytné. Budování obchvatů středočeských měst a 
obcí patří k jednoznačným prioritám kraje.“ Citace dále pokračuje. „Doléhá na nás jak obecný nárůst nákladní automobilové 
dopravy, tak zavedení mýtného na dálnicích, které z části vytlačuje kamiony na silnice II. a III. třídy…Seznam velkých dopravních 
projektů připravuje a aktualizuje odbor regionálního rozvoje.“ (Náš REGION 20.11.2008). V naší obci je situace o to horší, 
že kromě současného tranzitu zde má sídlit již druhá fi rma  obsluhovaná kamionovou dopravou.

Nelze opomenout ani nepříznivý vliv skutečných vzletových drah expandujícího letiště Praha Ruzyně, který naše obec 
zdůraznila ve svém písemném stanovisku k „Dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí“. Po vybudování další přistávací 
dráhy RWY 06R/24L se „počet pohybů“ letadel má zvýšit na téměř dvojnásobek a při současném porušování předepsaných 
vzletových drah a silném nočním provozu by situace byla neúnosná.

Výhled
S tímto stavem, který má prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví, se nemůžeme smiřovat, ale naopak je třeba hrozbu 

poškozování zdraví a přírody odvrátit. Podmínky pro přijatelnost záměru expanze letiště Praha Ruzyně již obec vyslovila. Nyní 
je třeba řešit problém nákladní dopravy. Do povědomí obyvatel okolních obcí se dostává vize záměru „severního“ obchvatu Kyšic 
a Unhoště. Z hlediska obslužnosti obou fi rem – Vesety a Stavimatu – by to bylo optimální řešení. Ovšem za předpokladu, že by 
tato komunikace začínala mezi Braškovem a Kyšicemi a vyústila na zatím nedořešené spojce Karlovarské a Plzeňské dálnice za 
Unhoští. Tím by se nákladní dopravě po dokončení zmiňované spojky obou dálnic umožnilo napojení na obě tyto tepny.

Péče o krajinu, o životní prostředí, a tím i o zdraví obyvatelstva, je cílem tzv. Operačního programu životní prostředí 
(OPŽP), který je druhým největším českým operačním programem, podporovaným z fondů EU. Pro euroskeptiky bude jistě 
zajímavá informace, že jenom pro tento program je ze dvou Evropských fondů – z  fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a z 
fondu soudržnosti (FS) – vyčleněno  pro ČR 4,92mld.eur (cca 138,68mld. Kč), což je  přibližně 18,4%  veškerých prostředků 
z EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc uvolněno ještě dalších 870 mil.eur. 

Naše obec se přihlásila k výzvě na oblasti podpory 6.3 – „Obnova krajinných struktur“ a 6.5 –„Podpora regenerace urba-
nizované krajiny“. Podporovány jsou mimo jiné projekty, které směřují k výsadbě a obnově remízů, alejí, větrolamů včetně 
obnovy polních cest, zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla, opatření k zachování a 
k celkovému zlepšení přírodních poměrů ve vymezených regionálních biocentrech územních systémů ekologické stability 
(ÚSES) a to dosažením druhové a prostorové skladby porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám.

Na přiložené mapce – Koordinační plán – je modrým šrafováním vyznačena jen menší část stávajícího biokoridoru 
ÚSES, zpracovaného již v roce 1993. Tento chráněný koridor, napojený na „Čertovce“ na chráněné území NATURA 2000, 
pokračuje vlevo podél „Kamenky“ cca 2km až na hranice našeho katastru a poté směřuje k Jupovu mlýnu a podél Kačáku. 
Na této trase jsou navíc ještě dvě funkční lokality o rozloze 3 a 6ha, s výhledem preference dubu letního na úkor smrku.

Zelenou přerušovanou čarou je vyznačen plán ÚSES, který je součástí územního plánu. Předpokládá propojení inter-
akčních prvků Braškovského potoka s alejemi polních cest a malých lesních enkláv Háj, Dubina a Horka. Nutno zdůraznit, 
že celé území systému ekologické stability je nezastavitelné.  Byly zahájeny přípravné práce na novém územním plánu, 
jehož součástí bude i návrh zeleného prstence z revitalizovaných polních cest.

Žádost o dotaci na akci „Regenerace zeleně v obci Braškov“ již byla podána a doufáme, že bude nejen akceptována, 
ale po složitých procesech hodnocení i vybrána k udělení fi nanční podpory. Kriteria pro hodnocení jsou v  OPŽP totiž 
neobyčejně přísná .

Cíl záměru
Cílem záměru je posílit ekologickou stabilitu krajiny, obnovit její venkovský ráz, propojit revitalizované polní cesty s re-

mízky a přilehlými lesíky a lesy, vytvořit 5km zelený prstenec kolem obce, který zlepší možnosti krytu a migrace pro zvěř, na 
SZ straně splní úlohu větrolamu a snížení ekologické zátěže od dálnice a sportovního letiště,  přispěje i ke zmírnění zátěže od 
expandujícího letiště Praha Ruzyně a v neposlední řadě poslouží jako okružní stezka pro rekreační využití. V přiložené mapě 
jsou vyznačeny úseky polních cest včetně návrhu na jejich revitalizaci a obnovu či založení alejí. Úseky jsou značeny A1, A2, B, 
D1, D2, D3, E, F1 a F2 a podrobné řešení každého úseku bude uvedeno v samostatných odstavcích. Ve svazku č.10 – Situace v 
katastrální mapě jsou vyznačeny úseky polních cest včetně návrhu na jejich revitalizaci a obnovu či založení alejí. 

Okružní stezka prochází mezi cestami A a B valdeckým lesem „Dubina“, ve kterém byly v tomto roce revitalizovány 
tři přírodní mokřady. V sousedním  valdeckém lese „Štědrý“ na JZ straně obce je několik lokalit a biokoridor ÚSES a 
Památný Dub letní.

Okruh pokračuje dále podél staré karlovarské silnice (dnes dálniční přivaděč), podél níž je vyprojektován chodník – dále 
jižním směrem stromovou alejí Valdekem až k vyústění cesty E, na jejíž trase je rozpracován projekt cyklostezky Kladno 
Kožova Hora – Malé Kyšice až do údolí Kačáku. Cyklostezka navazuje v katastru obce Kyšice na rozsáhlou lokalitu NA-
TURA 2000. Cesta E směrem zpět k obci navazuje na lesík „Háj“ a na úsek F, který po přetnutí silnice Kladno – Beroun 
naváže na ovocnou alej úseku D. Po přetnutí vodoteče Braškovského potoka  (nejníže položené místo obce) kolem ČOV 
lze pokračovat po místní komunikaci severním směrem až na konec zástavby, kde chodník odbočuje vlevo západním 
směrem, přetne opět silnici Kladno – Beroun a pokračuje ulicí „Pod Horkou“ (souběh s projektovanou cyklostezkou), 
kde se napojí na úsek cesty A.

Vzhledem k tomu, že je tento záměr v souladu se strategií udržitelného rozvoje České republiky a že lze očekávat pří-
znivý dopad na životní prostředí, bude zapracován do připravovaného územního plánu a současně do územního systému 
ekologické stability (ÚSES).  Součástí nového územního systému by mělo být i  dokončení zeleného pásu podél dálnice, 
který při její stavbě byl vytvořen jen v cca jedné třetině.

K hodnocení projektů slouží mimo jiné tzv. indikátory :
Celkový počet zakládaných krajinných prvků / prvků ÚSES 5/5
Celková plocha zakládaných krajinných prvků / prvků ÚSES 1,05/ 1,05ha
Celková délka zakládaných liniových krajin. prvků / prvků ÚSES 1,93/ 1,93km
Celková plocha, na které bude zvýšeno zastoupení
listnatých dřevin 0,55ha
Zvýšení zastoupení listn. dřevin a jedle 100 %    

Detailní řešení úseků cest
Technologie výsadeb a údržby zeleně je součástí Technické zprávy . Zde je podrobně řešena ochrana stávajících dřevin 

při kácení, zdravotní řez stromů, kácení keřů, výsadba dřevin, založení trávníku, následná údržba zeleně i zásady pro 
vytýčování výsadeb.

Rozsah a objem prací, plošné výměry a počet a velikost dřevin včetně ocenění jsou součástí Rozpočtu.
Úprava povrchu cest je popsána v příloze  „Braškov Polní cesty“. V úsecích cest zcela nových (dnes rozoraných) –A2, B, 

D1, nebo silně poškozených – D2 a v úsecích částečného kácení křovin (včetně odstranění pařezů)– A1 a D3 bude nutno 
nový povrch po srovnání a zhutnění stávajícího povrchu zpevnit vrstvou z lomových výsivek o tlouštce až 50mm s příměsí 
travního semene, která bude zhutněna. V šíři cca 3 metrů vlastní cesty bude použita travní směs zátěžová a na obou okrajích 
cest bude směs květnatá louka. Na dvou místech přejezdu zemědělské techniky v úseku A2 a B bude navíc ještě podkladová 
vrstva štěrkodrti tlouštky 150mm.  Zpevnění těchto úseků je nutné i vzhledem k tomu, že nikdy nelze zcela vyloučit provoz 
cyklistů a bohužel i jezdců na koních. Údržba povrchu cest bude spočívat v pravidelném sekání trávníku.

      Součástí naší žádosti o podporu je též obnova stromořadí v ulici Sportovců na Valdeku. Obnova spočívá v ošetření 
stávajících dřevin a v náhradě thují vhodnějšími dřevinami, které budou v souladu s lesním charakterem této ulice. Budou 
to především sloupové buky a v místech chybějících smrků douglasky. Sloupové buky by měly být sázeny v blízkosti domů, 
neboť jejich úzký habitus bude v letním období stínit jen mírně a v zimě vůbec. Dlouhodobá perspektiva obnovy této ulice 
předpokládá postupné odstranění smrků a jejich nahrazení buky.

Co dodat na závěr ? Pokud nám opravdu záleží na zdravém životním prostředí pro nás i pro příští generace, nezůstávejme ne-
teční a snažme se přispět jakýmkoliv způsobem, i kdyby to bylo jen upozornění na devastaci přírody či obecního majetku.

Ing. Jiří Kolrusz, Komise pro životní prostředí a veřejný pořádek

Informace pro občany

Číslo Název strany Počet hlasů

1 Komunistická strana Čech a Moravy 59 

5 Středočeši 9 

9 Nezávislí starostové pro kraj 12 

18 Strana zelených 10 

27 Národní strana 2 

28 Nejen hasiči a živnostníci pro kraj 4 

32 Strana zdravého rozumu 2 

35 Koalice pro Středočeský kraj 3 

37 SDŽ – Strana důstojného života 2 

42 Pravý Blok 10 

47 Občanská demokratická strana 198 

48 Česká strana sociálně demokratická 108 

53 Dělnická strana – za zrušení poplatků ve zdravotnictví 5 

Číslo Jméno a příjmení Počet hlasů

1 Zdeněk Joukl Klub angažovaných nestraníků 11 

2 Luboš Vrtilka Nezávislí demokraté 21 

3 Dan Jiránek Občanská demokratická strana 171 

4 Jiří Dienstbier Česká strana sociálně demokratická 125 

5 Zdeněk Levý Komunistická strana Čech a Moravy 57 

6 Pavla Bernardová Strana důstojného života 5 

Číslo Jméno a příjmení Počet hlasů

3 Dan Jiránek Občanská demokratická strana 171 

4 Jiří Dienstbier Česká strana sociálně demokratická 149 

Výsledky volebního hlasování v obci Braškov 
konaného ve dnech 17. – 18. 10. 2008

Do Zastupitelstva Středočeského kraje
Voliči v sezn.: 777; Vydané obálky: 443; Platné hlasy: 424

Do Senátu Parlamentu ČR – 1. kolo
Voliči v sezn.: 777; Vydané obálky: 413; Platné hlasy: 390

Do Senátu Parlamentu ČR – 2. kolo
Voliči v sezn.: 777; Vydané obálky: 320; Platné hlasy: 320

Zprávy z komise životního prostředí a veřejného pořádku



Zprávy ze stavební komise

Hasiči informují

Rybáři v Braškově

NOVÝ DĚTSKÝ KOUTEK NA STADIONU J.VALEŠE

Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle Braškovských novin, začala v měsíci říjnu na stadionu 
J. Valeše výstavba nového dětského koutku. Opravu tohoto dětského koutku jsme mohli uskutečnit 
díky dotaci ve výši 297 tis. korun získané z Ministerstva pro místní rozvoj, konkrétně z dotačního 
programu – Podpora obnovy venkova, dotační titul č. 2 /Podpora zapojení dětí a mládeže do komu-
nitního života v obci/.  Zbývající náklady ve výši 128 tis. korun byly hrazeny z rozpočtu obce Braškov. 
Celková výše nákladů na nový dětský koutek byla tedy 425 tis. korun.

Instalaci nových herních prvků provedla fi rma Direct Media s.r.o., vítěz výběrového řízení. Herní 
prky jsou provedeny z přirozeně křivého, akátového dřeva, opatřeného ekologickými laky, kovové a 
kotevní prvky jsou žárově zinkované a komaxitované. Dopadová plocha je z drobného kačírku. Prvky 
jsou certifi kované a splňují ČSN EN 1176. Na novém hřišti se děti mohou svézt na lanovce, vylézt na 
slona nebo zhoupnout v lanovém koši, který je vhodný i pro tělesně postižené děti.  

Doufáme, že tímto výstavba nových dětských koutků v naší obci nekončí. Snahou Obce Braškov 
je výstavba dalších dětských koutků a umísťování nových herních prvků na veřejných prostranstvích 
v obci. 

V roce 2009–2010 budou v rámci akce REVITALIZACE NÁVSÍ instalovány nové herní prvky  
v prostoru rybníka na Braškově, rybníka na Valdeku a již fungujícího dětského hřiště nad obecním 
úřadem. 

Ing. arch. Kateřina Dolejšová
předsedkyně stavební komise

Vážení spoluobčané, 
po krátké odmlce Vám opět přinášíme informace o dění v místním hasičském sboru. Jelikož jsme mi-

nulá dvě čísla Braškovských novin žádné informace nepřinesli, musíme se vrátit až do jarních měsíců.
Počátkem dubna jsme díky krajské dotaci rozšířili naše vybavení o plovoucí čerpadlo, které je 

v současné době umístěno na vozidle Tatra-138 a slouží především k doplňování vody do cisteren. Dne 
19.4.08 ve večerních hodinách došlo v ulici Družstevní k požáru udírny a u ní uloženého palivového 
dřeva. Díky včasnému zásahu naší jednotky nedošlo k větším materiálním škodám. 

Dne 25.–26. 4. se část našich členů s technikou Tatra-138 a Praga V3S, zúčastnila akce 
„Bratronická bahna 2008“. Hned následující den proběhla příprava dřeva na pálení čarodějnic a 

30. dubna pak zajištění akce samotné.
Dne 5.5. v brzkých ranních hodinách, byla naše jednotka povolána krajským operačním střediskem 

na stanici HZS Kladno jako záložní jednotka v důsledku rozsáhlého požáru v areálu bývalé Poldi.                                                                                                                
Sobota 24. května patřila těm nejmenším. Ve spolupráci s kulturní komisí proběhl v hasičské 

zbrojnici a na přilehlém hřišti dětský den, kterého se zúčastnilo velké množství dětí a dospělých z 
celé obce.

Další požár prověřil naše hasiče hned o čtyři dny později. V objektu bývalého masokombinátu 
došlo na budově Delta pekáren k mohutnému požáru lepenkové střešní krytiny. Naše jednotka byla 
na místo vyslána s technikou Tatra-138 CAS-32.

Konec května patřil cvičení. Dne 30.5. jsme odjeli ještě s několika sbory na louku k Chyňavě, kde 
probíhalo ve spolupráci s Leteckou záchranou službou celodenní cvičení zaměřené na doplňování 
vody do požárního vaku neseného vrtulníkem.  

Další dva výjezdy jsme zaznamenali v červenci. V prvním případě šlo o vyproštění osobního 
automobilu ze strouhy, po lehké dopravní nehodě a v druhém případě o výjezd na požár trávy na 
„Kobylu“. Ten se však nakonec ukázal jako planý poplach.

Dne 30.září jsme byli vysláni společně s JSDH Unhošť na požár lesa k Hornímu Bezděkovu. 
V listopadu jme úspěšně absolvovali technické prohlídky na našich vozech.
Další informace se týká svozu železného šrotu. Vzhledem k prodeji braškovského statku, jsme 

přišli o dlouhodobě používané úložiště a právě díky tomu neproběhl podzimní svoz starého železa. 
Vzniklou situaci musíme po technické stránce vyřešit a svoz, na který jste si mnozí již zvykli, pro-
vedeme na jaře.

Dále bychom Vás chtěli opět vyzvat, zdali by se našel někdo, kdo by v naší obci měl zájem o práci 
s dětmi a při místním sboru by se věnoval dětskému družstvu.

Závěrem už zbývá asi jediné. Vzhledem k blížícímu se konci roku si Vám všem dovolujeme popřát 
krásné prožití Vánočních svátků a úspěšný vstup do nadcházejícího roku „2009“.

Hasiči Braškov

Přichází konec roku a místní rybáři hodnotí svoji práci. Pravda je, že každým rokem se opakují 
informace v místním tisku o provedené práci stejného charakteru. Jsou to ale základní, nejdůležitější 
činnosti, proto je připomínáme. Jedná se o udržování a zlepšování prostředí kolem rybníka, přikr-
mování, sekání ledu, zarybňování, kontrola kvality vody. Vše se provádí podle roční doby.

Jako mimořádnou činnost jsme zorganizovali lov ryb pro občany ve dnech 4.10. a 13.10.. Celkem 
se lovu zúčastnilo 27 občanů a 6 chlapců. Bylo uloveno větší množství karasů, perlínů, plotic, jeden 
amur dlouhý 80 cm a kapitální štika o délce 106 cm. V obou dnech přišlo sledovat lov dost velký 
počet občanů. Vládla pohoda. Jako další činnost po dohodě s obecním úřadem a místními hasiči byla 
provedena údržba, hlavně posekání trávy na určené části travnaté plochy, která patří obci.

Doufáme, že jsme alespoň částečně naší prací přispěli k vytvoření hezkého prostředí v naší obci.
Přejeme příjemné zimní svátky, zdraví a vše dobré v novém roce.

Petru zdar
místní rybáři

A) PŘÍJMY (v Kč)
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR) ........... 6 500 000,–
z toho: daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin.
  daň z příjmů FO ze sam.v.č.
  daň z příj. fyz.os. z kap. výn.
  daň z příj.práv.os.
  daň z přid.hodnoty
  popl. ze psů, ost.daně
daň z nemovitosti .......................................275 000,–
NEDAŇOVÉ
pronájmy ..................................................... 20 000,–
z toho: vodné MŠ
  nájemné za byt MŠ
  nájemné ordinace
  nájemné ČOV
odpady ................................................... 500 000,–
z toho: zn.na popelnice
  pytle na tř.od.
  popl.velk.a neb.odpad
správní poplatky (vč. automatů) ................ 70 000,–
z toho: správní popl.
  ostatní daně
Ekokom ..................................................... 20 000,–
výtěžnost výher. hracích automatů ........... 50 000,–
ostatní nedaň.příjmy .................................  15 000,–
z toho: dětské hř. – vstupenky
  pohlednice obce
  přeplatek – tiskopisy.
  dokumentace – výb. řízení
DOTACE NA AKCI 
„Revitalizace návsí“ ............................ 26 308 000,–
DOTACE - OÚ - státní správa  ................  50 000,–
OSTATNÍ:
Výnos z prodeje pozemků .................... 7 792 000,–
PŘÍJMY CELKEM  ............................ 41 600 000,–

B) VÝDAJE (v Kč)
NEINVESTIČNÍ:
opravy silnice,chodníky,údržba  ..............  50 000,–
rybníky   .................................................... 15 000,–
MŠ – příspěvek na provoz  ......................  200 000,–
ZŠ – příspěvek na neinv.výdaje  .............  400 000,–
knihovna – knihy a odměna  ....................  40 000,–
kronika – materiál a odměna  ................... 10 000,–
Sbor pro občanské záležitosti  ..................  25 000,–
hřiště vč.dětského koutku – provoz  ....... 310 000,–
z toho: dětské hřiště .............................110 000,–
  hřiště Valdek ........................... 200 000,–
veřejné osvětlení - el.energie  ...................160 000,–
údržba  ................................................... 120 000,–
veřejná zeleň  ............................................. 100 000,–
odpady celkem (VaN,CZ ekologie)  ......  500 000,–
z toho: MPS zál.na známky
  likvidace velkoobjmového odpadu
  nebezpečný odpad
Sdružení dobrovol.hasičů  ....................... 125 000,–

(VÝDAJE - pokračování)
správa OÚ (vč. odměny zastupitelů)  ... 2 025 000,–
z toho: odměny zastupitelstva
  platy zaměstnanců
  platy za 12/2008
  různé práce pro OÚ
  pov.poj.na soc.zab.
  pov.poj.na zdr.poj.
  zák.poj.odpovědnosti
  por.a právní služby
  poj.obecního majetku
  popl.za měř.rychlosti v obci
  všeobecný mat.
  odborné publ.
  voda
  plyn
  elektrická energie
  služby pošt
  služby telekom.
  služby peněžn.ústavů
  zálohy pokladny
  školení
  nákup služeb
  pohoštění
  cestovné
  daně a popl.
  ČOV pojištění
trvalé odnětí pozemku (části Háje) 70 000,–
úroky z úvěru („Revit.návsí) ................ 1 000 000,–
nákup pozemku č. 243/70  ....................... 200 000,–
daň z převodu pozemku ........................... 250 000,–
rozpočtová rezerva ................................... 280 000,–
celkem ................................................ 5 880 000,–
INVESTIČNÍ:
projekty a inž.činnost  .............................. 550 000,–
z toho: komunikace Karlovarská
  zelený prstenec kolem obce
  KAN ul. Karlovarská
  sport. a rekreační centrum
Revitalizace návsí  ..............................  28 441 000,–
územní plán  .............................................  200 000,–
kanalizace Karlovarská  .......................  2 150 000,–
pořízení zahradní techniky  ...................  500 000,–
zeleň (Kolrusz,spoluúčast)  ....................  270 000,–
oprava komunikace III/0063 ............. .. 3 000 000,–
rozpočtová rezerva  .................................  609 000,–
celkem .............................................. 35 720 000,–
VÝDAJE CELKEM ............................. 41 600 000,–

OPAKOVÁNÍ:
Rozpočtované příjmy .............................  41 600 000,–
Rozpočtované výdaje 
(5 880 000,– + 35 720 000,–) .................. 41 600 000,–

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný!

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2009



Vydává Obec Braškov

Sponzoruje a tiskne Kartex Valdek

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

A léta běží…
 Společenská rubrika

Rozloučili jsme se našimi občany:
Josef PLAS 9. 10. 2008 (84 let)
Jiří POLÍVKA 28. 10. 2008 (45 let) 
Antonín DRÁB 9. 12. 2008 (69 let) Čest jejich památce

Narodili se:
Václav BRŮČEK 25. 9. 2008
Vladimír DRÁB 3. 10. 2008

Sňatek uzavřeli:
Marika BITTMANNOVÁ  a Michal HOUŠKA 26. 9. 2008
Zuzana RAŠPLIČKOVÁ a Jan SAFRTAL 15. 11. 2008  Blahopřejeme

Okénko pro ženy
KAPR NAČERNO
Jeho příprava není až tak pracná a výsledek je chuťově vynikající. 
Potřebujeme 2 kg kapra, 4 l vody, 1 velký celer, 1 velkou cibuli, 3 bobkové listy, lžičku tymiánu, ½ kg  perníku, 
½ kg švestkových povidel, 1 l černého piva, mandle, rozinky, sušené švestky, trochu cukru a ocet.
V jedné nádobě uvaříme kapra nakrájeného na porce, ve druhé nádobě zeleninu a koření. Porce kapra vyjmeme a 
oba vývary scedíme dohromady. Přidáme ve studené vodě rozmíchaný perník a dáme vařit. Potom dáme vařit švest-
ky, rozinky a povidla, nakonec přidáme pivo a mandle. Ochutíme cukrem, solí a octem. Podáváme studené.

RUMOVÉ TYČINKY 
(příprava 50 minut)
125 ml smetany ke šlehání, 10 dkg třtinového cukru, 2 lžíce rumu, 1 lžíce oleje.
Smetanu a cukr promícháme a zvolna vaříme asi 15 minut, přidáme rum a ještě povaříme, až hmota 
zhoustne. Ihned ji rozetřeme na tácek potřený olejem a necháme v chladu ztuhnout. Potom ji nakrájíme 
na tyčinky a každou zabalíme do obdélníčku celofánu, okraje papíru stočíme.

NUGÁTOVÉ LANÝŽE
(příprava 30 minut + 1 hodina tuhnutí)
150 ml sladké smetany, špetku vanilkové dřeně z rozkrojeného vanilkového lusku, 150–200 g nugátových 
bonbónů, polevu z tmavé a bílé čokolády, malé papírové košíčky (koupíme v papírnictví).
Ve smetaně povaříme vanilkovou dřeň, přidáme nakrájené bonbóny a rozvaříme. Necháme krátce chlad-
nout, potom hmotu rozdělíme do košíčků a zalijeme tuhnoucí tmavou polevou. Po ztuhnutí přečárkujeme 
(ozdobíme) bílou polevou.

Přejeme Vám radostné Vánoce, dobrou vánoční pohodu a do nového roku 2009 hodně zdraví, radosti a lásky.

Okénko pro děti 
Milé děti,
v červnu byla v Braškovských novinách vyhlášena soutěž o hezký obrázek, básničku nebo povídání o 

vašich prázdninových zážitcích.  Příspěvky – ale až po opakované zářijové výzvě došly 3.
Všem pilným holčičkám děkujeme. V knihovně pod stromečkem mají sladkou odměnu.

A co VÁNOCE? Bude někdo šikovný a něco nám nakreslí nebo napíše?

 SOKOL BRAŠKOV – KOPANÁ

Fotbalisté Sokola Braškov mají za sebou úspěšnou podzimní část nejen v I.B třídě a ve IV. třídě 
dospělých, ale i v okresním přeboru mladších žáků. 

Družstvo mladších žáků je pokračovatelem braškovské přípravky. Sezona 2008/2009 znamená přechod 
z malé kopané na velký fotbal. Kluci se s touto skutečností vyrovnali více než dobře.V srpnu proběhlo 
velmi povedené soustředění v Orlických horách, kde se tým poprvé seznámil s hrou v jedenácti na vel-
kém hřišti a v září začala mistrovská utkání. Družstvu mladších žáků patří po podzimní části 5. příčka 
s bilancí čtyř porážek a pěti výher. Tři porážky přišly v prvních třech utkáních, kdy se kluci na velkém 
hřišti rozkoukávali.

Základ týmu je pohromadě čtyři roky a věkové složení je 8–12 let. Celkový počet hráčů je v sou-
časné době 21. Pevně věříme, že zájem dětí bude i nadále velký a že radosti z vítězství budou čím dál 
častější. 

  Béčko mužů obsadilo po střídavých výkonech 4. místo ve IV. třídě kladenského okresu, když 6x 
vyhrálo, 1x remizovalo a 4x prohrálo. Pozitivní je , že se v jeho sestavě, po dlouhé době, objevilo i  
několik mladých a nadějných odchovanců, kteří doposud hostovali v dorosteneckých družstvech jiných 
oddílů. 

Áčko mužů hraje druhým rokem středočeskou I.B třídu a pokračuje, po loňském druhém místě, ve 
výborných výkonech. Po podzimní části je ve své skupině na pěkném třetím místě ze 27 body při devíti 
vítězstvích a čtyřech porážkách. Výsledek mohl být ještě lepší, ale bohužel došlo ve druhé části podzimu 
k poklesu formy celého mužstva, a tím i k několika porážkám, z nichž hlavně výsledky 0:4 ze Slaného 
a z Lodenice, nás velmi mrzí. Naštěstí v posledních dvou podzimních kolech naši hráči zabojovali, obě 
utkání vyhráli, a tím si udrželi kontakt s čelem naší skupiny. Na vedoucí AFK Lodenice ztrácíme 4 body 
a pokud bychom zvládli jarní část sezony stejně dobře jako začátek podzimu, nejsme bez šancí hrát o 
postup do vyšší soutěže.

Nyní čeká všechny naše mužstva náročná zimní příprava. Jejím zpestřením bude  pro žáky a béčko 
soustředění na horách. Áčko se v rámci přípravy zúčastní kvalitně obsazeného turnaje na umělé trávě 
v Novém Strašecí.

O. Novák, V. Vlček

PROSINEC
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.

Když v prosinci hrom ještě hučí, v roce příštím stále vítr fučí.
Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.

O svatém Mikuláši snížek často práší.
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.

V posledním měsíci roku nastává pro mnohé z vás nejkrásnější čas, těšíte se na vánoční svátky. Ale i 
předvánoční období, čas adventní, má své kouzlo a tajemství. V těchto čtyřech týdnech krátkých zim-
ních dnů a tmavých večerů před Štědrým dnem, kdy věřící lidé mají dodržovat půst, se připravujeme 
na Vánoce. Jistě i vy vymýšlíte dárky, pomáháte mamince péct cukroví, obhlížíte na trhu borovičky, 
jedličky a smrčky. Adventní neděle železná, bronzová, stříbrná a zlatá rychle posouvají čas k hlavnímu 
prosincovému večeru. Hned o té první však nezapomeňte zapálit svíčku na adventním věnci. Dlouhé 
čekání na kýžený den vám zpříjemní sladký či obrázkový adventní kalendář a oslavy svátků svatých, 
které doprovázejí pozoruhodné obyčeje.

 Všichni asi víte, že na svatou Barboru je zvykem řezat třešňové větvičky zvané barborky. Dají se 
do vázy, a pokud na Štědrý den rozkvetou, znamenají pro dívky štěstí, lásku a do roka i svatbu. Proto, 
vdavekchtivá děvčata, pozor! Červeně si zaškrtněte tento den v kalendáři a nehledíc na ledovou fujavici 
a sněhové vločky, protože o svaté Barboře ležívá sníh na dvoře, se vydejte hledat ten přející strom. Dříve 
na venkově v předvečer Barbořina svátku obcházely ženy zahalené do bílých prostěradel se závojem 
přes obličej. Tyto Barborky nosily košíky se sladkostmi, které nadělovaly hodným dětem, těm zlobivým 
hrozily metlou. Svatou Barboru zavřel před nápadníky otec do věže, odkud se jí po čase sice podařilo 
utéct, ale byla chycena. A jelikož se odmítla zříct své křesťanské víry, sám otec jí sťal hlavu (a jeho 
ihned zabil blesk). Zobrazenou Barboru poznáte podle věže, kterou drží v ruce, někdy svírá i kalich či 
meč, u nohou mívá dělo. Je patronkou střelců, horníků, tesařů, kameníků a mnoha dalších řemesel. 
Je ochránkyní před nenadálou smrtí.

 Říká se, že po sněhu Bára s Mikulášem šla. Ať už je však sníh nebo bláto, nic nevadí, svátek svatého 
Mikuláše máme rádi. V jeho předvečer do ztemnělých ulic totiž vychází neobvyklý průvod. V popředí 
důstojným krokem kráčí bělovousý dobrotivý Mikuláš s mitrou na hlavě a s berlou v ruce, po jeho boku 
se v bílé říze na půvabných nožkách lehounce vznáší zlatovlasý anděl s košíkem dárků a za nimi hudruje 
či rozpustile poskakuje chlupatý a rohatý čert chřestící řetězy. Mikulášská nadílka bývá štědrá, ale jen 
pro ty, kdo nezlobí.

 Od zimního slunovratu (21.12) se pomalinku začíná prodlužovat den. A Štědrý večer je za dveřmi! 
Na Štědrý večer hvězdičky, ponesou vajíčka slepičky, a ještě lépe Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude 
rok úrodný. A tak než vpodvečer poběžíte ke stromečku, vyhlédněte oknem ven, hned budete vědět, jaký 
rok vás čeká. Nezapomeňte také v předsvátečních přípravách popřát Adamovi a Evě, pokud nějací jsou 
ve vašem okolí. 

 Dlouho očekávaný den nastal. Den radosti, veselosti, štědrosti, rodinné pohody a štěstí, ale i trochy 
nostalgie a vzpomínek. Od rána se těšíte, až konečně uslyšíte zvonek zvoucí k vonícímu rozsvícenému 
stromečku. Ale do té doby celou rodinu čeká ještě spousta práce. Vaření, smažení a pečení štědrove-
černích jídel, zdobení vánočního stromku, balení dárků a pro opozdilce možná  i honba  za kaprem. A 
nakonec vánoční dekorace, úprava darovaného jmelí, aranžování větviček, vánoční hvězdy, vánočního 
kaktusu, svícnů z jablíček. A především dodržování štědrovečerních  obyčejů pro štěstí, ať už přes den, 
nebo po slavnostní večeři. V každé rodině jsou jiné zvyky, a tak vzpomínejte, jak je to u vás doma. 
Někdo drží přes den půst, aby večer uviděl zlaté prasátko. Děvčata hází přes rameno střevícem, aby 
věděla, zda odejdou z domu, nebo ještě zůstanou. Pouštějí se lodičky z ořechových skořápek se svíčič-
kami, rozkrajují se jablíčka, lije se olovo, neboť o Štědrém večeru je možné nahlížet do budoucnosti, 
I štědrovečerní večeře má své pověry, nemá být lichý počet stolovníků, pod ubrus se vkládají mince, 
pod talíř rybí šupina, na stůl vánočka, nesmí se při jídle vstávat od stolu a tak dále. Dříve mívala večeře 
devět chodů, na stůl přišly pokrmy z plodin, které se během roku urodily. Dnes si každá rodina sestavuje 
večeři podle svých tradic a chutí, někde mají černého kubu, pučálku či muziku, ale téměř všude je na 
stole bramborový salát a poté vánoční cukroví. Když pak po večeři stojíte u vánočního stromečku, u 
jesliček, díváte se na hořící svíčky a zpíváte koledy, vtáhne i vás neopakovatelná atmosféra čarovného 
večera, který je v kostele zakončen půlnoční mší.

Z knihy Zuzany Kovaříkové a Violy Tyčkové: Pranostiky rokem krok za krokem, 
vydal Albatros Praha

     Tuto knihu si můžete zapůjčit v naší knihovně.

Milé děti, přejeme vám hezké bílé vánoce a v novém roce 2009 hodně radosti a úspěchů.

Věra Přibylová, knihovnice
 

Knihovna
 

BELETRIE:
Borgesová, M.: Se psem je psina
Buckleyová, v.: Královna Kristýna
Buchan, E.: Pomsta ženy středního věku
Cartland, B.: Polibek v Římě
Cutler, R.: Tajný svitek
Devátá, I.: Jen jednou mladá
Gracík, M:: Odhalená pravda
Hanibal, J.: Úděl královský
Herriot, J.: Zvěrolékař jde do boje
Higson, Ch.: Horká krev
Kačírková, E.: Na mrtvé je spolehnutí
Kellerman, J.: Krevní test
Khashoggi, S.: Dětí se nevzdám
Knaussová, S.: Markýz de Sade
Loukotová, J.: Dar jitra prvního
Loukotová, J.: Žít jednou spolu
McBain, Ed: Překupník
Parker, J.: Smrt s vůní pomeranče
Stainforth, A.: Tušení zla
Steinbeck, J.: Čistý plamen
Svěrák, Z.: Povídky
Vaňková, L.: Kdo na kamenný trůn
Viewegh, M.: Román pro muže
Viewegh, M.: Román pro ženy
Woodiwiss, K.: Navždy
Woodová, B.: Strážkyně tajemství

NAUČNÁ LITERATURA:
Allen, R.: Je mi 50. A co má být
Filipová, L.: Dobrou chuť
Filipová, L.: Pečeme moučníky
Hanšpachová, J.:  Hry pro maminky s dětmi
Hasalová, S.: Polévky
Horan, P.: Štíhlá linie – zdravé srdce
Christmann, A.: Jezírka a fontánky v nádobách
Kareš, J.: Recepty skoro dietní
Krumlovský, F.: Jména z českých dějin, která 
byste měli znát
Krumlovský, F.: Ututlané dějiny, aneb Záhady 
slavných postav naší historie
Krowatschek, D.: Do školy beze strachu

Liška, V.: Panovníci českých zemí ve faktech, 
mýtech a otaznících
Michňová, P.: Máme rádi řízky
Matějček, Z.: Co, kdy a jak ve výchově
Novotný, P.: Vaječný sen
Pease, A.: Proč muži lžou a ženy pláčou
Peschke, H.: Hrady
Radcliffe, M.: Pletení v otázkách a odpovědích
Riedmiller, A.: Pelargónie a kakosty
Rozehnal, P.: Pochoutky
Schinhart, C.: 50 omáček na těstoviny
Sommerová, O.: O čem sní muži
Staňková, J.: Pražské zámky, zámečky a usedlosti
Suchl, J.: Malé šumavské ticho
Stehlík, M.: Poldovka a vládní tunely
Sunderlandová, M.: Věda zvaná rodičovství
Tailor, D.: Velká kniha o psech

KNIHY PRO DĚTI:
Brezina, T.: Tajemství stříbrných vlků
Deary, T.: Válečníci
Doskočilová, H.: 2 veselé pohádky
Elliot, J.: Dětská obrazová encyklopedie
Gontier, J.: Krátké pohádky o zvířátkách před spaním
Heaser, S.: Modurit
Jeffrie, S.: Kniha pro správné holky
Kampwerth, K.: Ulov si svého prince
Kovaříková, Z.: Pranostiky rokem krok za krokem
Przewozniak, K.: Ahoj, Markétko
Rowlingová, J.K.: Harry Potter – 7 dílů
Rubin, K.: Sopky a zemětřesení
Řeháčková, V.: Tereza, terč pomsty
3 minutové pohádky o zvířátkách
Znáš svět kolem sebe
Dekorace z ubrousků
Kouzelné dekorace z přírodních materiálů
Náramky z korálků
Plastické dekorace z ubrousků
Třpytivé ozdoby z korálků
Vánoční dekorace z korálků

Knihovna je otevřena 
každou STŘEDU od 16,00 hodin do 18,30 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu

  Věra Přibylová, knihovnice

Sport

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?
(Výběr z nových knih)

Obec Braškov
hledá pracovníka na plný úvazek,

který by měl celoročně na starost údržbu 
a úklid veřejných prostranství v obci.

Zájemce se může přihlásit na obecním úřadě.


