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BRAŠKOVSKÉ
NOVINY 

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

únor 2019  Ročník: 29 Číslo: 1

Vážení spoluobčané!

Je tu nový rok 2019 a někteří z nás si dávají nová předsevzetí na Nový rok. 
A pan starosta si dal předsevzetí, že pro psaní do Braškovských novin se bude 
střídat s jiným členem zastupitelstva, a to konkrétně s místostarostou. Dovolte 
mi, abych se Vám tedy představil… Ing. Petr Vacek, místostarosta obce. 
I když venku krajina ještě odpočívá, za chvíli nastane období, kdy začneme dělat 
jarní úklid doma a také venku, kolem našich domů. Začneme také vyhazovat 
nepotřebné a staré věci, využívat   obecních kontejnerů k tomuto účelu. Jednou 
z povinností občanů a majitelů nemovitostí je placení za svoz komunálního 
a tříděného odpadu. Kontrolou jsem zjistil, že někteří naši spoluobčané tuto 
povinnost plní pouze z části, a již roky neplatí poplatek za likvidaci tříděného 
odpadu. Přiznám se, že mě tato dosavadní praxe překvapila. Vždyť podle již 
letité a stále platné obecní vyhlášky jsou všichni přihlášení obyvatelé v obci 
povinni platit bez výjimky 100 Kč/os./rok za svoz tříděného odpadu (u neoby-
dlené nemovitosti 310 Kč/nemovitost/rok). Naštěstí se nejedná o značný počet 
těchto neplatičů (méně než 2% občanů), ale přesto musíme se vší rozhodností 
proti těmto neplatičům vystoupit a nedoplatky takto vzniklé vymáhat. Zákon 
nám v tomto případě umožňuje vymáhat nedoplatky zpětně za léta 2016, 2017, 
2018 a též 2019. Pro takto vzniklé dluhy nabízí obecní úřad možnost oddlužení 
bez sankcí v případě, že dlužník uhradí své dluhy do 28. února 2019. Proti těm 
dlužníkům, kteří nevyužijí tuto možnost amnestie bude postupováno v souladu 
se zákony České republiky a jejich dluh bude vymáhán prostřednictvím advo-
kátní kanceláře.  Jsem však optimista a věřím, že toto krajní řešení nebudeme 
muset uvést do činnosti a doplacením těchto starých, ale i nových dluhů, dojde 
k odstranění sociální nespravedlnosti vůči těm občanům, kteří řádně a včas 
plní své platební povinnosti vůči obci.
Ale již dost závažných témat. V tomto období jsme vlastně uprostřed maso-
pustních radovánek. Tedy přesně v období od tří králů do popeleční středy. 
Masopustní průvod a masopustní karneval si za poslední léta získal i u nás, 
v našich zeměpisných šířkách, poměrně značnou oblibu. V zemích Koruny 
moravské, tyto lidové slavnosti, známé jako fašank, vlastně nikdy nevymizely. 
Masopust nebo též fašank vrcholí karnevalem a průvodem masek poslední 
den před popeleční středou, po níž nastává čtyřicetidenní půst, který trvá až 
do květné neděle (poslední neděle před velikonocemi). A pro milovníky starých 
obyčejů uvádím, že masopustní karneval v letošním roce je v úterý 5. března.
Přeji Vám všem, ať si užijete nejen masopustní veselí, ale i zimní radovánky a 
jarní prázdniny se svými dětmi, vnoučaty a partnery.

Ing. Petr Vacek
místostarosta

ou@braskov.cz

Slovo místostarostyPozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na 

2. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV

které se koná 

V PONDĚLÍ 18. 2. 2019 V 17.00 HOD. 

V RESTAURACI U CHALUPŮ NA BRAŠKOVĚ

s tímto programem:

1. Zahájení

2. Kontrola plnění usnesení 1. zasedání ZO

3. Rozpočtové opatření č. 9

4. Výběr zhotovitele na akci „Retenční nádrž Braškov“

5. Výběr administrátora veř. zakázek na zhotovení stavebních akcí

6. Souhlas s pracovně právním vztahem mezi obcí a členem zastupi-
telstva 

7. Pojistné smlouvy – zplnomocnění k zastupování obce pro Solluco, 
s.r.o.

8. Podání žádosti o dotaci na akci „Oprava místní komunikace“ z pro-
gramu MMR

9. Diskuse

10. Usnesení a závěr



Zprávy z obecního úřadu

Zastupitelstvo obce po projednání

a) bere na vědomí: 
1.  Zprávu o kontrole plnění usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, konaného 5. 11. 2018  
2.  Informaci o rozpočtových opatřeních č. 7 a 8, schválených radou obce

b) schvaluje: 
1.  Výběr zhotovitele a schválení smlouvy o dílo na akci „Údržba zeleně v obci na rok 2019–2021“ 

s panem Bc. Janem Novotným za cenu 1.217.449,50 Kč.
2.  Podání žádosti o dotaci na akci „Retenční  nádrž Braškov“.

c) zmocňuje radu obce ke schvalování a provádění rozpočtových opatření: 
1. Rozpočtové příjmy v neomezené výši; 
2. Rozpočtové výdaje v závazných ukazatelích rozpočtu (paragrafy rozpočtové skladby) do výše 

500.000 Kč celkem za jedno rozpočtové opatření v jednom kalendářním měsíci;
3. Poslední rozpočtové opatření za kalendářní rok v plném rozsahu v příjmech i ve výdajích;
4. Starosta bude informovat o všech takto provedených rozpočtových opatřeních zastupitelstvo 

obce na nejbližším příštím zasedání.

d) ukládá: 
předsedovi komise ing. Chalupovi předložit informaci o práci dopravní komise za rok 2017 a 2018 
do Braškovských novin

USNESENÍ

1. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného 

dne 10. 12. 2018 na OÚ Braškov

USNESENÍ
3. schůze rady 7. 1. 2019

Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• dílčí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

• souhlasí
• se zřízením nové jednotky SDH Braškov JPO-V 
• se zplnomocněním s.r.o. SOLLUCO k zastupování obce při jednáních souvisejících s pojištěním

• schvaluje
• termín 2. zasedání Zastupitelstva obce Braškov 18. 2. 2019 v restauraci U Chalupů
• rozpočtovou změnu č. 9
• termín příští schůze rady 28. 1. 2019

4. schůze rady 28. 1. 2019

Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

• souhlasí
• s termínem slavnostního zakončení projektu „Komunikace pro pěší Braškov, Valdek – V. Dobrá“ 

14. 3. 2019 od 14.00 hodin na Valdeku

• schvaluje
• návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva obce Braškov 18. 2. 2019 v restauraci U Chalupů
• termín příští schůze rady 11. 2. 2019

Uvedené zasedání vzalo na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 7 a 8 a fi nančním hospo-
daření obce k 5. 11. 2018. 
Dále schválilo výběr zhotovitele a schválení smlouvy o dílo na akci „Údržba zeleně v obci na rok 
2019 – 021“ s panem Bc. Janem Novotným za cenu 1.217.449,50 Kč a podání žádosti o dotaci na akci 
„Retenční nádrž Braškov“.
Uložilo předsedovi dopravní komise Ing. Chalupovi předložit informaci o práci dopravní komise za 
rok 2017 a 2018 do Braškovských novin.
Žádné další úkoly zastupitelstvo nestanovilo.

Ing. Petr Vacek

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ

1. zasedání Zastupitelstva obce konaného 10. 12. 2018

USNESENÍ
2. schůze rady 26. 11. 2018

Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu

• souhlasí
• s pokračováním činnosti stávající dopravní komise
• s aktualizací Programu rozvoje obce

• schvaluje
• termín a program 1. zasedání Zastupitelstva obce Braškov 10. 12. 2018 v restauraci U Chalupů
• rozpočtovou změnu č. 8
• termín příští schůze rady 14. 1. 2018

• pověřuje
• Ing. Vacka

•  projednáním možností rekonstrukce webových stránek obce
• Ing. Dolejšovou

•  kontrolou a zajištěním event. prodloužení již vydaných stavebních povolení u všech akcí 
z Programu rozvoje obce

Služba MOBILNÍ ROZHLAS v naší obci

Vážení občané,

v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, u nás v obci zavádíme novou službu - Mobilní 
rozhlas. Nově Vás tedy budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých komunikačních 
kanálů.
Registrujte se na: braskov.mobilnirozhlas.cz, nebo odevzdáním vyplněného letáku na obecní úřad.

Leták naleznete:
• na obecním úřadě
• v tomto vydání BN
• v knihovně 

Pro registraci vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat:
• SMS zprávy
• hlasové služby
• e-maily,
• zprávy do aplikace
o důležitých aktualitách, které se týkají naší obce. 

Co Vás čeká za zprávy?
• Krizová komunikace

• Zhoršená smogová situace
• Krizové řízení

• Výpadky a poruchy inženýrských sítí
• Upozornění na odstávky vody
• Výpadky elektrické energie či plynu

• Informace z úřadu
• Umístění kontejnerů na odpady
• Upozornění na termíny a povinnosti

• Kulturní a sportovní akce
• Pozvánky na kulturní události
• Pozvánky na sportovní utkání
• Pořádání zábavních akcí pro děti

LETÁK JE PŘILOŽEN V TOMTO ČÍSLE 
BRAŠKOVSKÝCH NOVIN



Zprávy z obecního úřadu

výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změnách

%

P Ř Í J M Y

DAŇOVÉ celkem 13 989 037,70 14 199 765,56 99%

DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR) 12 356 183,77 12 535 000,00 99%

daň z  příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 3 068 103,32

daň z příjmů fyzic. osob ze sam. výděl. čin. 71 167,77

daň z příj. fyziských osob z kapitálových výnosů 281 171,05

daň z příjmů právnických osob 2 581 714,72

daň z přidané hodnoty 6 354 026,91

ostatní daně

daň z nemovitostí 643 115,56 643 115,56 100%

poplatky za odpady 675 199,00 686 000,00 98%

Ekokom 94 397,50 100 000,00 94%

poplatky ze psů 24 400,00 25 000,00 98%

správní poplatky 5 185,00 10 000,00 52%

výtěžnost výherních hracích automatů 74 086,87 80 650,00 92%

daň z příjmů za obec 116 470,00 120 000,00 97%

NEDAŇOVÉ celkem 3 228 496,42 3 245 950,00 99%

pronájmy, pachtovné 156 335,00 165 000,00 95%

přijaté pojistné náhrady 0,00 0 0%

ostatní nedaňové příjmy,úroky,vratka voda 5 021,42 20 000,00 25%

Hasiči-smlouva s obcí Kyšice 12 000,00 12 000,00 100%

Hasiči-smlouva s obcí Velká Dobrá 24 000,00 24 000,00 100%

Hasiči-ostatní příjmy 192 050,00 192 050,00 100%

Věcná břemena 11 760,00 12 000,00 98%

Příspěvek na VO kruhový  objezd 50 370,00 50 370,00 100%

Hudební festival - sponzorské dary 137 000,00 137 000,00 100%

Prodej pozemku (Kolafa,stav.parc.) 2 634 960,00 2 628 530,00 100%

Stavimat - sponzorský dar 5 000,00 5 000,00 100%

Transfery (dotace) 17 876 592,73 17 801 824,00 100%

DOTACE - OÚ - státní správa 209 500,00 209 500,00 100%

DOTACE - volby 51 324,00 51 324,00 100%

DOTACE - požární cisterna 7 081 401,11 7 005 000,00 100%

DOTACE - chodník Valdek - V. Dobrá 9 487 367,62 9 489 000,00 100%

DOTACE-chodník Valdek-V.Dobrá Stř.kraj 1 047 000,00 1 047 000,00 100%

Přijem úvěru na kofi n. chodníku Valdek–V. Dobrá 3 999 806,35 4 000 000,00 100%

PŘÍJMY CELKEM 39 093 933,20 39 247 539,56 100%

V Ý D A J E :

NEINVESTIČNÍ CELKEM 7 954 417,74 9 052 224,00 88%

správa OÚ 3 679 100,74 3 640 000,00 101%

odměny zastupitelstva 762 237,00

platy zaměstnanců 1 218 299,00

platy za 12/2017 -107 621,00

dohody 274 409,00

pov.poj.na soc.zab. 304 642,00

pov.poj.na zdrav.poj. 172 452,00

zák.poj.odpovědnosti 5 120,00

poj.obecního majetku 150 875,70

všeobecný mat. 100 577,76

nákup DDHM 57 928,00

odborné publikace 2 323,00

voda (OÚ,pítka,prodejny) 7 946,00

plyn (OÚ,prodejny) 24 029,44

elektrická energie (OÚ,prodejny) 32 482,26

služby pošt 3 076,00

služby telekom. 64 677,42

služby peněžních ústavů 14 252,10

záloha pokladny 0,00

právní služby 155 791,10

pohoštění 9 512,00

školení 3 800,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 12.  2018

výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změnách

%

nákup služeb 280 638,46

opravy 136 203,50

daně a popl.,přestupky 5 450,00

daň z příjmů za obec 116 470,00 300 000,00 39%

výdaje na volby 51 324,00 51 324,00 100%

MŠ - příspěvek na provoz 250 000,00 250 000,00 100%

jednotka dobrovolných hasičů 536 371,12 762 900,00 70%

sbor pro občanské záležitosti 44 564,00 40 000,00 111%

knihovna - knihy a odměna 80 996,28 80 000,00 101%

kronika - materiál a odměna 30 000,00 35 000,00 86%

údržba a opravy silnice, chodníky 11 165,00 100 000,00 11%

údržba a opravy rybníky 26 472,00 30 000,00 88%

údržba dětských hřišť 62 517,00 63 000,00 99%

veřejné osvětlení - el. energie 141 059,95 300 000,00 47%

veřejné osvětlení - údržba 168 600,00 250 000,00 67%

veřejná zeleň - údržba 649 703,60 845 500,00 77%

odpady celkem (VaN, AVE, Ekologie) 759 864,00 764 000,00 99%

AVE známky KO,BIO 508 190,00

likvidace velkoobj.odpadu 232 198,00

nebezpečný odpad 19 476,00

výtvarná dílna-provoz 48 957,96 60 000,00 82%

kamerový systém-provoz 66 092,00 60 000,00 110%

muzeum sportu-provoz 157 664,67 200 500,00 79%

úroky z úvěru 75 911,30 76 000,00 100%

Valdecký léto a  Valdecký háj-příspěvek 201 689,00 210 000,00 96%

smlouva Policie Unhošť, Kladno 116 160,00 116 000,00 100%

příspěvek na provoz hřbitova M. Přítočno 37 289,52 53 000,00 70%

pronájmy, pachtovné (Pozemkový fond, Hřebíková) 13 133,00 15 000,00 88%

služby T-Mobile za r.2017 81 360,40 120 000,00 68%

sportovní aktivity mladých hasičů - dotace na provoz 140 379,00 220 000,00 64%

fotbalové hřiště Valdek - dotace na provoz 145 000,00 145 000,00 100%

dětské hřišrě Braškov - dotace na provoz 20 000,00 20 000,00 100%

příspěvek na kostel Družec 5 000,00 5 000,00 100%

MŠ-oprava střechy 32 573,20 35 000,00 93%

rozvoj a podpora mládež. oddílu kopané - dotace 205 000,00 205 000,00 100%

INVESTIČNÍ celkem 15 135 355,15 17 829 750,56 85%

předprojekt.,projektová a inž.činnost a stavební dozor 39 930,00 500 000,00 8%

kofi nancování investic "Programu výstavby" 35 000,00 1 040 650,00 3%

vzduchotechnika v MŠ 15 302,00 15 350,00 100%

nákup pozemků Havlík 668 800,00 669 000,00 100%

nákup pozemků IBH + Budínská 262 600,00 262 600,00 100%

optická síť Braškov 83 467,20 100 000,00 83%

čelní nakladač 140 990,00 143 000,00 99%

chodník Valdek - V. Dobrá 13 889 265,95 15 099 150,56 92%

Splátky úvěrů celkem 8 500 000,00 8 500 000,00 100%

Splátka překlenovacího úvěru - cisterna 6 000 000,00 6 000 000,00 100%

Splátka úvěru č. 0317499479 2 500 000,00 2 500 000,00 100%

VÝDAJE CELKEM 31 589 772,89 35 381 974,56 89%

R E K A P I T U L A C E :

VÝDAJE CELKEM -31 589 772,89

PŘÍJMY CELKEM 39 093 933,20

ROZDÍL 7 504 160,31

Výsledek hospodaření k 31.12.2017 5 408 759,52

Zůstatek BÚ celkem 12 912 919,83

z toho:

BÚ Spořitelna 12 177 620,98

BÚ 90018-nákup pož.cisterny 0,00 zrušen

BÚ 94 ČNB 735 212,62

BÚ 2006 ČNB 86,23

úvěr -7 401 000,00

úvěr překlenovací-cisterna 0,00



NÁZEV AKCE – PROJEKTU STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE

NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)

PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTACE

MANAŽER 
PROJEKTU

POZNÁMKA
CELKEM

z toho

DOTACE
NÁKL. 
OBCE

REKONSTRUKCE ULICE AKÁTOVÁ – II. část Je zpracována dokumentace. 1755
Je požádáno o stavební 
povolení, chybí stanovisko 
Policie.

Ing. Dolejšová Hledá se dotační titul.

REKONSTRUKCE  ULICE V ZÁTIŠÍ Je zpracována dokumentace. 1110 Vydáno stavební povolení.
Ing. Dolejšová,
Ing. Doksanský

Hledá se dotační titul.

REKONSTRUKCE ULICE V DUBINÁCH Je zpracována dokumentace. 1049
Je požádáno o stavební 
povolení, chybí stanovisko 
Policie.

Ing. Dolejšová Hledá se dotační titul.

REKONSTRUKCE  ULICE u sběrného místa Je zpracována dokumentace. 357
Požádáno o prodloužení 
platnosti stavebního povolení .

Ing. Dolejšová Hledá se dotační titul.

REKONSTRUKCE ULICE U DUBU Je zpracována dokumentace. 6500 Vydáno stavební povolení. Ing. Dolejšová Hledá se dotační titul.

REKONSTRUKCE ULICE POD HORKOU Je zpracována dokumentace. 9000 Vydáno stavební povolení. Ing. Dolejšová Hledá se dotační titul.

TOSKÁNKA – DOKONČENÍ CHODNÍKŮ VČETNĚ 
VSTUPŮ A VJEZDŮ Zpracovává se změna dokumentace. 1000 Bude požádáno o stavební 

povolení. Ing. Dolejšová
Jde o dokončení chodníků Toskánka a jejich doplnění pro 
vjezdy a vstupy. Hledá se dotační titul.

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ PRO DĚTI S UMĚLÝM 
POVRCHEM Zpracovává se změna dokumentace. 3185 Vydáno stavební povolení.

p. Peták 
Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová

Jde o osvětlení a zřizení plochy s umělým povrchem.                
Hledá se dotační titul.

REVITALIZACE BRAŠKOVSKÉHO POTOKA VČETNĚ 
VODNÍCH PLOCH

Zpracovává se dokumentace pro územní 
řízení.

15000 Požádat o územní rozhodnutí. Ing. Dolejšová Hledá se dotační titul.

RETENČNÍ NÁDRŽ BRAŠKOV Je zpracována dokumentace. 1000 Vydáno stavební povolení.
p. Peták
Ing. Dolejšová

Vypsáno výběrové řízení na zhotovitele.

REKONSTRUKCE MÍSTNÍHO ROZHLASU
Nutno vysoutěžit projektanta na  zpraco-
vání dokumentace opovídající součas-
ným technologiím.

Požádat o ohlášení.
p. Laitner 
Ing. Dolejšová

Hledá se dotační titul.

ROZVOD OPTOVODIČŮ A VÝSTRAŽNÝ 
INFORMAČNÍ SYSTÉM V OBCI

Nutno vysoutěžit projektanta na  zpraco-
vání dokumentace opovídající součas-
ným technologiím.

Probíhají přípravná jednání 
a připravuje se zadávací 
dokumentace jako podklad pro 
soutěž na projektanta.

Ing. Dráb         Bude realizováno jen v případě získání dotace.

REKONSTUKCE OBJEKTU NA HŘBITOVĚ MALÉ 
PŘÍTOČNO

Je zpracována studie. Nutno zpracovat 
dokumentaci a projednat se spoluvlast-
níky (sousední obce). 

Požádat o stavební povolení. Ing. Dolejšová Hledá se dotační titul.

ELEKTROMOBILITA Nutno vysoutěžit projektanta na zpraco-
vání dokumentace.

Požádat o ohlášení. Ing. Dráb
Záměrem je zřízení nabíjecí stanice pro elektromobily.                  
Hledá se dotační titul.

ROZŠÍŘENÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE Nutno vysoutěžit projektanta na zpraco-
vání dokumentace.

Požádat o stavební povolení.
Ing. Dolejšová 
P. Horník

Jedná se o rozšíření zbrojnice doplněné o podzemní 
nádrž vody. Hledá se dotační titul.

OBJEKT  PRO RYBÁŘE A MLADÉ HASIČE VČETNĚ 
EL. PŘÍPOJKY

Nutno vysoutěžit projektanta na zpraco-
vání dokumentace.

Požádat o stavební povolení.
Jde o náhradu za nevyhovující objekty vč. elektro 
přípojky.    Hledá se dotační titul.

SPORTOVNÍ HALA Je zpracována dokumentace. 50000 Vydáno stavební povolení.
Jde o výstavbu sportovní haly, vedle hřiště J. Valeše. 
Fotbalisté halu nepožadují. Hledá se dotační titul.

CHODNÍK VALDEK – DRUŽEC Je zpracována dokumentace. Vydáno stavební povolení.
Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Jde o část chybějícího chodníku, před RD směr Družec.           
Hledá se dotační titul.

CHODNÍK VALDEK – HORNÍ BEZDĚKOV Je zpracována dokumentace. Vydáno stavební povolení.
Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Jde o část chybějícího chodníku, před RD směr Horní 
Bezděkov. 
Hledá se dotační titul.

SYSTÉM PRO RYCHLOU DISTRIBUCI HLAS. ZPRÁV 
VAROVNÉHO NEBO INFOR. CHARAKTERU PŘI 
MIMOŘÁD. UDÁLOSTECH

Nutno zpracovat studii.
p. Laitner                          
Ing. Dráb

Hledá se dotační titul.

TEPELNÁ ČERPADLA DO OBECNÍCH OBJEKTŮ
Nutno vysoutěžit projektanta na  zpraco-
vání dokumentace opovídající součas-
ným technologiím.

Ing. Dráb 
Ing. Dolejšová

Záměrem je úspora energie a zlepšení klimatizace 
obecních objektů. 
Hledá se dotační titul.

CENTRUM SLUŽEB BRAŠKOV Je zpracována dokumentace. 20000

Vydáno stavební povolení. 
Vlastník sousedního 
pozemku podal odvolání proti 
stavebnímu povolení na Střed. 
kraj.

Ing. Dolejšová
V objektu bude zřízeno zdravot. zařízení a prodejna.               
Hledá se dotační titul.

OBNOVENÍ CESTY Z DUBIN A ODVODNĚNÍ NA 
VESELOV

Zpracováno geodetické zaměření. Nutno 
zpracocovat studii a dokumentaci.

Požádat o územní rozhodnutí. Ing. Kolrusz
Záměrem je propojení polní cesty v Dubinách s lesem na 
Veselově. 
Hledá se dotační titul.

PRODLOUŽENÍ CHODNÍKU VALDEK–DRUŽEC Nutno vysoutěžit projektanta na zpraco-
vání dokumentace.

12000 Požádat o stavební povolení.
Ing. Dráb 
Ing. Dolejšová

Záměrem je bezpečné propojení pro chodce mezi obcí 
Braškov a Družec.
Hledá se dotační titul.

PRODLOUŽENÍ CHODNÍKU VALDEK–HORNÍ 
BEZDĚKOV

Nutno vysoutěžit projektanta na zpraco-
vání dokumentace.

17000 Požádat o stavební povolení.
Ing. Dráb 
Ing. Dolejšová

Záměrem je bezpečné propojení pro chodce mezi obcí 
Horní Bezděkov.
Hledá se dotační titul.

PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV � AKTUALIZACE ÚNOR 2019

Zprávy z obecního úřadu



ZPRÁVA Z DOPRAVNÍ KOMISE

Nejprve stručná informace o historii existence dopravní komise. Původní komise, původně určená 
pro řešení dopravy pouze v ulici Dukelské byla vytvořena radou obce na jaře roku 2017. Komise 
pracovala ve složení Ing. Chalupa (předseda komise), Ing. Horník a Milan Špaček. Komise se 
několikrát sešla, provedla místní šetření, měření komunikace a dokumentaci ulice Dukelská, 
provedla průzkum názorů rezidentů v ulici a připravila první verzi zprávy. Na znění zprávy se 
ovšem shodla pouze většinově, nikoliv jednomyslně. Předseda komise nechtěl odevzdávat radě 
obce zprávu, která by nebyla odsouhlasena všemi členy.
Při hledání kompromisu se objevili další skutečnosti, které práci zkomplikovaly. Zejména nemož-
nost posuzování ulice Dukelská jako jedné samostatné komunikace. Ulice Dukelská navazuje na 
ulici Sportovců, která je ovšem součástí jedné komunikace III/2012, tedy komunikace II. třídy ve 
správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Problematika řešená v ulici Dukel-
ské, zejména parkování na začátku obce byla shodná s problematikou na konci ulice Sportovců 
u křižovatky s ulicí Karlovarskou, ale i v části kolem Stadionu Jaroslava Valeše.
Vzhledem k odporu jednoho z členů komise k posuzování obou ulic jako jednoho celku a vzhledem 
k rozdílným názorům na navrhovaná opatření pracovala komise po určitou dobu pouze jako 
dvoučlenná. Ke změně komise došlo v dubnu 2018, kdy byla činnost původní komise ukončena 
a byla vytvořena nová komise, která posuzovala problematiku celé komunikace III/2012. V nově 
zřízené komisi „zasedl“ Pavel Stádník, jako zástupce Valdeka, který nahradil Ing. Horníka.
V květnu 2018 pak přibyl do komise ještě čtvrtý člen, Ing. Petr Vacek a činnost komise byla 
rozšířena o veškerou dopravní problematiku v obci Braškov.
Po zhruba půlroční práci komise odsouhlasila závěrečnou zprávu, která obsahuje sadu doporučení 
v oblasti dopravy a bezpečnosti dopravy pro obec Braškov. Doporučení se týkají jak původní 
náplně práce komise a to v členění krátkodobých a dlouhodobých opatření, tak doporučených 
opatření pro dopravu v rámci celé obce.

Stručný a zjednodušený souhrn navržených opatření v jednotlivých blocích:
• Obnova vodorovného dopravního značení v ulici Dukelská dle stavu z doby poslední rekonstrukce 

vozovky.
• Instalace fotoradaru na konec ulice Dukelské směrem k Valdeku.
• Intenzívnější kontrola dopravy ze strany policie ČR a Městské Policie Unhošť.
• Náhrada dopravních značek omezujících rychlost za podsvícené verze.
• Doplnění a úpravy značek upozorňujících na přechody pro chodce.
• Zavedení pravidelných kontrol viditelnosti a funkčnosti dopravního značení v obci.
• Výstavba chodníku na trojúhelníku v křižovatce s ulicí Pod Horkou, případně jiné vhodné dopravní 

řešení pro bezpečnost chodců putujících z Braškova na Valdek nebo opačným směrem.
• Zřízení podélných nebo kolmých parkovacích míst mimo stávající vozovku před bývalou provo-

zovnou COOP, před obecním úřadem a v dalších blízkých lokalitách.
• Osvětlení úseku mezi ulicemi Ke Skalce a fotbalovým hřištěm.
• Výstavbu bezpečných a osvětlených přechodů pro chodce před Stadionem Jaroslava Valeše a před 

Starou Hájovnou.
• Výstavba bezpečného přejezdu pro smíšenou cyklostezku č. 8182 (včetně vhodného dopravního 

značení) na křížení ulic Ke Skalce a Dukelské.
• Výstavbu chodníků a vjezdů na pozemky rezidentů v ulici Pražská a části ulice Družecké.
• Dobudování dopravní infrastruktury v ulici U Dubu, V Dubinách a Pod Horkou.
• Instalace nových dopravních zrcadel naproti výjezdům z ulice Zahradní a Požárníků a údržba 

stávajících zrcadel.

Která opatření se budou realizovat samozřejmě rozhodnou zastupitelé obce a rada obce. Záleží ale 
také na dostupných finančních prostředcích a na spolupráci vlastníků komunikací a přilehlých 
pozemků, ať již patří státu, nebo soukromým vlastníkům.
Pro úplnost je třeba ještě zmínit spolupráci komise na dopravních opatřeních, která byla realizo-
vána před dokončením závěrečné zprávy a její výsledky nejsou v doporučeních již zahrnuty. Jde 
zejména o křižovatku ulic K Háji a Budovatelů, kde byla řešena rizika vyplývající z volnočasového 
areálu a dětského hřiště v kombinaci s blízkým občerstvením. Dále byla řešena problematika na 
křížení ulic Brigádníků a V Podlískách, kde bylo instalováno nové dopravní značení na základě 
častého nerespektování pravidla o přednosti zprava, zejména u vozidel mířících ulicí v Podlís-
kách směrem k ulici Rudé armády.
Dovolte mi závěrem poděkovat nejen všem členům komisí, kteří se aktivně podíleli na návrzích 
řešení úprav dopravy v obci, ale i všem ostatním, kteří nám sdělili své názory a připomínky. 
Přestože se zainteresované osoby mnohdy neshodli na společných řešeních a názorech, vzájemná 
komunikace zůstala po celou dobu spolupráce korektní.

Ing. Vladimír Chalupa

DOTACE ZE STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ 

INFRASTRUKTURY A STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Koncem minulého roku byl dokončen projekt: „KO-
MUNIKACE PRO PĚŠÍ BRAŠKOV, VALDEK – VEL-
KÁ DOBRÁ“. Tento chodník, který spojuje Braškov 
s Velkou Dobrou se podařilo realizovat díky dotaci 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury v hodnotě 9 487 368 Kč a 
dotaci ze Středočeského kraje v hodnotě 1 047 000 Kč. Zbývající ná-
klady v hodnotě 3 341 238 uhradila Obec Braškov ze svého rozpočtu. 
Celkové náklady projektu za stavební část tak činily 13 875 606 Kč. 
Nová komunikace pro pěší a cyklisty tak umožní všem bezpečný pohyb podél velmi frekventované 
komunikace III/0063. Z větší části je zde klasická konstrukce chodníku nahrazena ocelovými 
lávkami s dřevěnými fošnami a celý chodník je osvětlen.  
Starosta Obec Braškov zve všechny občany na slavnostní otevření této komunikace dne 14. 3. 
2019 ve 14.00 hod (na místě realizace).

Ing. arch. Kateřina Dolejšová,
předsedkyně stavební komise

VYTÁPĚNÍ TUHÝMI PALIVY JEN ZA 

ZPŘÍSNĚNÝCH PODMÍNEK � 2. DÍL

Tento 2. díl navazuje  na stejnojmenný článek v prosincových Braškovských novinách. Pokud si 
naše noviny neukládáte, nezoufejte. Naleznete je na webových stránkách obce Braškov. Všichni 
bez rozdílu máme právo na čistý vzduch a po zmiňované novele Zákona o ochraně ovzduší č. 
201/2012 Sb. je konečně vyjasněn postup, jak toto právo uplatnit v praxi. Ministr životního pro-
středí Richard Brabec poskytl rozhovor na toto téma Lidovým novinám. Závěry z článku v LN 
ze dne 11.ledna 2019 jsou následující.
Od roku 2022 již nebude možno topit v kotlech tzv. 1. a 2. Emisní třídy vyrobených před 
rokem 2000. Proto je 3. vlna kotlíkových dotací určena především pro majitele těchto starých 
nevyhovujících kotlů. Stát v této poslední vlně vyčleňuje k tomu účelu 3,125 miliardy korun, 
které umožní výměnu až 30 tisíc starých kotlů na tuhá paliva za moderní ekologické. 
Dotovány však budou pouze kotle na biomasu, kotle plynové kondenzační a tepelná čerpadla. Na 
pořízení lze získat dotaci až 127 500 Kč. V předchozích dvou dotačních vlnách si lidé vyměnili 
60 tisíc kotlů. Výměna kotlů má významně přispět k pročištění ovzduší. Evropská agentura EEA 
odhaduje, že emisemi promořený vzduch každoročně zahubí v Česku až jedenáct tisíc lidí. Podle 
zprávy ministerstva životního prostředí loni zemřelo vlivem znečištění ovzduší předčasně 5700 
lidí. Nevyhovující domácí kotle produkují většinu rakovinotvorného dýmu v Česku. „Slušné 
lidi stačí jednou upozornit, že špatným topením porušují zákon“, říká ministr životního 
prostředí a vicepremiér Richard Brabec. Někdy stačí upozornění sousedů, jindy až doporučený 
dopis s modrým pruhem od obecního úřadu. V dopisu je majitel vyzván k nápravě stavu, 
případně následnému umožnění kontroly stavu kotle, paliva a komína, odběru vzorků popela, 
stěru ze spalinových cest a předložení revizních zpráv kotle a komína odborně způsobilou 
osobou. Tyto povinné kontroly se provádí každé dva roky! Kromě toho bude prověřena i 
účast na třídění plastů v obecním odpadovém hospodářství.  

Doufáme, že si provozovatelé takových topenišť uvědomí spoluodpovědnost za hazard se zdra-
vím obyvatel a nebude nutno řešit tyto případy včetně sankcí. Za loňský rok bylo v celém Česku 
uděleno sankcí jen 32.

Ing. Jiří Kolrusz, komise životního prostředí

BUDOVÁNÍ SVODIDEL 

PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI

Zprávy z komisí

ilustrační fotoilustrační foto



OBNOVA ZELENĚ

Obec Braškov je v širokém okolí známa nejen pro svůj bohatý kulturní život, ale rovněž pro svůj 
velmi kladný postoj k zeleni v obci i v jejím okolí. Za posledních 10 let bylo ve vesnici i v blízkém 
okolí vysázeno kolem jednoho tisíce stromů a několik tisíc nových keřů. Realizovány byly zelené 
protihlukové bariéry směrem k dálnici, výsadba a obnova stromů a keřů v ulicích, výsadba na náv-
sích, dětských hřištích a dalších obecních pozemcích. Stovky stromů dnes lemují obnovené polní 
cesty směrem k okolním obcím nebo třeba cestu ke hřbitovu. 
Není však potřeba jen sázet, stromořadí a zeleň je nutné také celoročně udržovat. Zejména první 
roky po výsadbě je nutné provádět řez stromů a obnovovat zeleň, která se neujala. Letošní extrémně 
suché léto se bohužel nepříznivě projevilo také na stromořadích v okolí obce. SDH Braškov proto 
nabídlo obci spolupráci při doplňování a nahrazování uschlých stromů na polních cestách. V říjnu 
a listopadu proběhla několikadenní brigáda dobrovolných hasičů a jejím výsledkem je obnova a 
výsadba 71 stromů, které nevydržely sucho nebo nevhodnou a blízkou orbu na okolních polích. 
Výměna stromů znamená nejen zasadit nové sazenice, mnohdy několikametrové, ale také provést 
příslušnou přípravu vyhledáním a odstraněním původní zaschlé výsadby, přípravou výsadbových jam, 
dovozem vhodné zeminy, střihem přivezených stromků, samotným sázením, tvorbou zavlažovacích 
mis a ukotvením stromů kůly. Vzhledem k tomu, že na většině míst nebylo možno využít techniku, 
celá obnova se prováděla víceméně ručně. 
Braškovští hasiči se při práci sešli celkem 6×, přičemž prakticky nikdy nechyběli Novotní, Horníkovi, 
Chalupovi, Ondráčkovi, Burgrovi, Špačkovi, Brůčkovi, Laitnerovi a Skopovi. Do sázení a přípravy se 
aktivně zapojili i mladí hasiči a hasičský dorost, čímž se akce rozšířila i o obyvatele Unhoště, Kyšic 
nebo třeba Červeného Újezdu. 
Děkujeme všem účastníkům za pomoc a máme radost z toho, že zeleň není místním obyvatelům 
lhostejná. 

Vladimír Chalupa

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ

Dne 19. 1. 2019 jsme se zúčastnili zimního závodu ve Pcherách, které pořadalo SDH Brandýsek. 
Poprvé jsme vyjeli i s našimi benjamínky (přípravkou). Plamínci byli moc šikovní a dostali své 
první medaile, a to stříbrné.
Mladší žáci – Soptíci i přesto, že za ně na závody jeli 2 nováčci, vybojovali 4. místo.
Starší žáci – Tazmáni nezklamali a opět brali zlaté medaile.
  
CO NÁS ČEKÁ V SEZÓNĚ 2018–2019:
Malujeme obrázky do soutěže Požární ochrana očima dětí.
6. 4. 2019 závody v jednotlivcích – Železný Soptík v Lidicích
13. 4. 2019 závody dospělých a dorostu na Braškově
4. 5. 2019 závody v požárním útoku v Žilině
11. 5. 2019 Okresní kolo pro dospělé a dorost v Plchově
  
ZVEME VÁS:
24. – 26. 5. 2019 pořádáme na Braškově třídenní okresní závody Plamen.
Přijďte děti podpořit při soutěžích.

SCHŮZKY MLADÝCH HASIČŮ JSOU KAŽDÝ ČTVRTEK OD 16:30 HOD PŘÍPRAVKA 
„PLAMÍNCI“ A OSTATNÍ OD 17:00 HOD
PŘES ZIMU JSME V BUDOVĚ MUZEA NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI.

Markéta Chalupová, hlavní vedoucí Mladých hasičů

Naše jednotka v uplynulém roce vyjela celkem k 62 mimořádným událostem. Počty dle jed-
notlivých druhů událostí vidíte v grafu. Dále jednotka prováděla několik požárních asistencí 
na kulturních akcí pořádaných Městem Kladno a Středočeským krajem. Plán školení avýcviku 
byl naprosto splněn s vynikající účastí členů jednotky. Jednotka se také zůčastnila několika 
prověřovacích cvičení pořádaných HZS Kladno, kdy vždy splnila časový limit i početní stav. 
Vybavení jednotky bylo rozšířeno o 5 souprav zásahových oděvů FIRE HORSE, které byly 
zakoupeny s podporou nadace AGROFERT, která nám přispěla částkou 70. tis Kč. Jednotka 
také v tomto roce získala předurčenost na Ochranu obyvatelstva v rámci územního odboru 
Kladno. Mimo zásahovou činnost provedli členové sboru vykopání 70 ks uschlých stromů a 
následně pod odborným dohledem vysalili nové. Jednalo se o stromky v alejích okolo Braš-
kova, na Háji a u Valdeckého rybníka. Zhodnocení celkové činnosti sboru i jednotky proběhlo 
na Výroční valné hromadě, která se konala 11. 1. 2019 v prostorách hasičské zbrojnice. Zde 
také obdrželi někteří naši členové ocenění za dlouholetou činnost pro sbor dobrovolných 
hasičů z rukou starosty OSH pana Martina Zusky. V tomto roce plánujeme uspořádat již 
popáte Velikonoční hasičský bál. Dále pak na fotbalovém stadionu závody v požárním spor-
tu dospělých i dětí a dorostu. Do uzávěrky tohoto čísla Braškovských novin vyjela již naše 
jednotka v tomto roce k 5 událostem, z toho 4× požár a jednou technická pomoc – zlomený 
strom na silnici Valdek–Horní Bezděkov. Více informací o jednotlivých událostech jak jed-
notky tak sboru najede na webovém portálu www.braskov.cz a na facebookovém profilu SH 
ČMS SDH Braškov. 

za Hasiče Braškov
Hugo Laitner 

Hasiči informují

Výcvik – hašení v uzavřených prostorech

Dopravní nehoda OA

A léta běží…
 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Rozloučili jsme se s našimi občany:

Václav HYTYCH 4. 12. 2018 (87 let)

Jaroslav POSPÍŠIL 9. 12. 2018 (76 let)

Irena JUŘINOVÁ 7. 1. 2019 (76 let)

Karel BARTOŠ 15. 1. 2019 (70 let)

Jan WAGNER 8. 2. 2019 (70 let)

František SEKAL 10. 2. 2019 (84 let)

   Čest jejich památce



Přijmeme
,,VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY“ 

– úvazek 0,875
nástup od 19. srpna 2019

Požadujeme: vzdělání vyučení s maturitou nebo SŠ 
s maturitou, znalost práce na PC – program pro školní 
jídelny VIS Plzeň vítána (možnost zaučení v programu).

Náplň práce: zajištění a organizace provozu školní jídelny, 
objednávky a nákup potravin, vedení skladové evidence 

i evidence strávníků, včetně vyúčtování, 
administrativní práce.

Kontakt pro bližší informace: 312 698 514, 606 364 456,
skolka@braskov.cz

Přijmeme v rámci projektu OP VVV 
– šablony pro MŠ

„ŠKOLNÍHO ASISTENTA“
– úvazek 0,5

nástup od 1. září 2019

Požadujeme: pedagogické vzdělání, nebo absolvování kurzu 
školního asistenta

Kontakt pro bližší informace: 312 698 514, 606364456,
skolka@braskov.cz

Nejmenší umělci z Výtvarného kroužku při OÚ Braškov ukazují své výtvory. Kroužek fun-
guje již čtvrtým rokem a každoročně ho navštěvuje dvacítka dětí. Děti se pravidelně schází 
každý pátek ve výtvarné dílně na OÚ Braškov pod vedením paní knihovnice Věry Přibylové, 
Kateřiny Dolejšové a nové posily Jitky Vondráčkové (autor fota).

Josef Fousek: VLÍDNÁ SLOVA
Vlídná slova jsou výborem z díla populárního autora, který přináší právě to, co slibuje – vlídnost 
a  radost ze života, který sice přináší i to zlé, ale přesto je v něm dobra a dobrého dost a dost. Jen
se na chvíli v naší uspěchané době zastavit, rozhlédnout a to dobré chtít vidět. Tak jak to dělá už
dlouhá léta Josef Fousek a s ním i jeho posluchači a čtenáři. 

Bohumil Vurm:  VÁCLAV IV. A ZIKMUND
Kniha doprovázená bohatým obrazovým materiálem nabízí hlubší  pohled do života a osudů synů
Karla IV. Představuje tyto  významné osobnosti českých dějin živým, neotřelým způsobem.

Věra Přibylová, 
knihovnice

KnihovnaZ mateřské školy

Výtvarný kroužek při OÚ 
Braškov

BELETRIE
Bach ,T. :  Ostrov kamélií
Bauer, J. : Jsi můj král
Bauer, J. : O život princezny
Bolouri, J. : Nejkrásnější  čas  v roce
Bussi, M. : Nikdy nezapomenu
Careyová, E. : Dům na jezeře
Cimický, J. : Pavilon na zlatém návrší
Drosten, J. :  Lvice z Maroka
Dušková, V. :  Kavky nad městem
Fousek, J. : Vlídná slova
Gounelle, L. : Den, kdy jsme se naučili žít
Green, H. :  Dvakrát královnou
Hlavatá, D. : Milenec na úvěr
Jacobsová, A. : Panský dům a jeho dcery
Karlíková, I. : Muslimská pomsta
Koubková, Z. : Zabitý před klášterem
Koutecký, J. : Osm múz mého života 
Kratochvíl, P. : Dříve než do snů

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ? �VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH	

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE

PŮJČOVNÍ DOBA: STŘEDA 16.00–18.30

Věra Přibylová, knihovnice

Límanová, E. : Rok pod horou štěstí
Manáková, M. : Arabská milenka  
Niedel, F. : Rozervané království
Page, L. : Plovárna
Pawlowská, H. : Díky za fíky
Roberts, N. : Ohnivé pouto
Steel, D. : Milenka   
Šachová, M. : Proti proudu řeky
Watt, E. : Jediná maličkost 
Woodová, B. : Země odpoledního slunce

NAUČNÁ LITERATURA
Bílek, J. : Bílá místa české historie
Když se blýská na časy. Počasí a klima u nás i ve 
světě
Turecká pobřeží
Vurm, B. : Václav IV. a Zikmund
Stromy. Ptáci. Houby. Léčivé rostliny. Příroda do 
kapsy

NOVÉ KNIHY PRO VÁS:
Ahpornsiriová, H. : Rok v přírodě. Zvířata a rostliny od jara do zimy
Babiččiny kouzelné pohádky
Eislerová, J.:  Dějiny českých zemí pro děti
Haraštová, H.: Čáp Čeněk
MacDonaldová, B. : Paní Láryfáry
May, K.:  Poklad na Stříbrném jezeře
Pátková,B. :  Hravá přírodověda. Interaktivní mluvící kniha
Pohádky pro kluky
Santiago, R. : Fotbaláci
Šimková, B. : Krkonošská pohádka
Weissert, F. : Základy rybolovu pro kluky a holky
Závadová, K. :  Dobrý večer, dobrou noc. Nejkrásnější pohádky k usínání

KOUZELNÉ ČTENÍ S ELEKTRONICKOU TUŽKOU
Mluvící knihy jsou v naší knihovně velice oblíbené a jsou určené jak dětem předškolního věku, tak 
dětem starším a zaujmou i rodiče. 
Jak vlastně KOUZELNÉ ČTENÍ funguje? Je to velmi jednoduché, protože elektronická tužka slouží 
jako čtečka speciálního kódu, který je ukryt přímo na stránkách knih.
V knihovně máme zatím  12 knih, které půjčujeme domů tak jako ostatní knihy:
Hravé učení, Lidské tělo, Doprava, Svět zvířat, Atlas světa, Česká republika, Hravé české 
dějiny, Když roboti brebentí, Zpívánky, Zvířátka na statku, Večerníčkovy pohádky a 
Hravá přírodověda.

ÚNOROVÉ PRANOSTIKY:
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
V únoru sníh a led – nanesou včely med.
Únorová voda – pro pole škoda.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
Únor bílý – pole sílí.
Únor na blátě – březen na ledě.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Leží-li v únoru kočka na slunci, poleze v březnu jistě za kamna.
Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna.

Okénko pro děti



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

Seriál ČT Sudokopytník
Zdobení
barvami

Britský 
hudebník 

(Brian)

Brazilský 
fotbalista

(1934–2002)
Učitel

Babička 
(německy)

Zápor
Část zemské 

kůry
Část domu Kotoul

Truhla Čin

Citoslovce

Evropská řeka 
pramenící ve 
Švýcarsku

Tropická 
rostlina

Světadíl

Israel Standard 
Time (zkr.)

Část celku

Tyrolské město

Název
hudebního alba

Čínské 
jméno

Buněčný enzym Vyhnanství

Textilní látka Pokoj (anglicky)

Pryskyřice

Realitní kancelář 
(zkr.)

Bývalý křížový 
hrad v Libanonu

Předložka

Povel
Trampská turist. 
org. Junák (zkr.)

Obec v okrese 
Praha-západ

Spurt 
(anglicky)

Prodejna cykl. 
potř. ve Vyškově Nyní

 (nářečně)

Odb. akad. 
dědičného

uměníVazká tekutina

Forma 
polyfonní 

hudby

Předložka Asociace výzk. 
organizací (zkr.)

Část střechy Nedostatek 
pracovníků

Olympijské hry 
(zkr.)

Poškození lesa Koza (nářečně)

Chemické 
sloučeniny

Staroseverský 
básník

Jelenovité 
zvíře

Hlasový projev Těleso (angl.)

Obrněné vozidlo Část ledovce

Značka 
žiletek

1. díl tajenky

Jalová hornina 
(zastarale)

Kanadský 
hokejista 

(Boby

Okruh (angl.) Jehličí (lidově) Slovenský 
komentátor 

(1967)
Mazadlo

Moskevský 
fotbalový klub

Horská dráha 
(polsky)

Azbest

Zpěvný hlas Sportovní klub 
(zkr.)

Plot ze 
zapuštěných dřev

Zpátečník

Rádio 
Praha (zkr.)

Prvek chůze Zbytečně

Český herec Předložka

Royal Air 
Force (zkr.)

Nachýlení Jihoafrická řeka

Cestovní kancelář 
mládeže

Část stodoly

Rodinné integr. 
centrum

Americký herec 
(Jack)

Kamarádi táb. 
ohňů (zkr.)

Díl Hudební skupiny

2. díl tajenky
Americium 

(chem. značka)

Knokaut
Internet Protocol 

(zkr.)

Hrubá 
tkanina

Dom. ženské 
jméno

Jihoamerická 
plodina

Turecká 
jednotka 
objemu

Drahokam

Křížovka

Pomůcka: Anoa, ELAM, Hall, Lao, SA, Spirt, Rolek, TTOJ


