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BRAŠKOVSKÉ
NOVINY 

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

srpen 2019  Ročník: 29 Číslo: 3

Vážení spoluobčané!

Než jsme se stačili rozkoukat, je tu konec prázdnin. Vlna veder odezněla a snad 
rodiče, děti i učitelé jsou zrekreovaní a těší se na začátek školního roku. A co 
se událo u nás v obci?
1. června připravili naši hasiči „ Dětský den“ na louce u Braškovského rybníka. 
Akce pro děti se vydařila a odměnou byly rozzářené obličeje dětí obdarované 
hezkými hračkami za soutěžení. Děkuji všem organizátorkám a organizátorům 
z řad SDH Braškov za jejich práci.
22. června se konaly cyklistické závody pro malé i větší děti na in- lineové dráze 
u ulice K Háji. Za tuto vzornou ukázku občanské iniciativy, kterou zorganizovali 
sami rodiče, si všichni zúčastnění zaslouží naše poděkování. Byla to akce plná 
energie, dětských úsměvů a radosti. Doufám, že se stane tato akce tradiční. 
Obecní úřad přispěl alespoň drobným sponzorským darem na pořízení medailí 
pro všechny účastníky. 
Ve stejný den, tedy 22. června, proběhl na Háji velmi úspěšný čtvrtý ročník 
festivalu vícežánrových kapel „Valdecký léto 2019“ pod vedením MUDr. Moj-
míra Konečného, Pavla Stádníka a za obětavé a nezištné pomoci našich hasičů.  
Účast diváků byla letos veliká a podařilo se vybrat více jak 90 000 korun, které 
budou předány Letohrádku Vendula.
Háj se letos rozezní hudbou ještě jedenkrát a to v září. Letos přivítáme 9. ročník 
country festivalu „Valdecký háj“ 14. září 2019. Srdečně vás zvu na tento festival, 
jehož výtěžek bude opět věnován Letohrádku Vendula. 
 A od kultury teď k vážnějším tématům. 9. 8. 2019 byla dokončena výstavba 
retenční nádrže na dešťovou vodu (78 m3) na fotbalovém hřišti. Zhotovitel Tra-
sportservices se tohoto úkolu zhostil se ctí a dílo dle zadání dokončil v termínu 
i v požadované kvalitě. Je určena pro zálivku travního porostu hřiště, která 
v letních měsících spotřebuje až 20 m3/den.
Zabývat se nedostatkem a zadržováním vody v krajině, a to nejen v letních 
měsících, se stává pro nás bez výjimky stále významnějším a neodbytnějším 
úkolem. Naši pracovníci Tomáš Votava a Pavel Stádník se intenzivně zabývají 
zálivkou naší veřejné zeleně a zejména zálivkou stromořadí, které za uplynulé 
desetiletí obec vysázela. Často tak činí i nad rámec svých pracovních povinností.  
Možná jste se také někteří z vás všimli, že po delší době sporadického provozu 
nám opět funguje obecní rozhlas. Patří za to dík servisní fi rmě Vatec, která 
i nadále bude o rozhlas pečovat
Na závěr prázdnin mi dovolte vás všechny pozvat na letní kino bratří Čadíků na 
Háji, které k nám zavítá v termínu 30. 8. – 2. 9. 2019. Přijďte v hojném počtu, 
vstupné se neplatí. Ušetřené peníze můžete „prohýřit“ ve stánku Na Kompostu.

Ing. Petr Vacek, místostarosta
ou@braskov.cz

Slovo místostarostyPozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na 

5. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV

které se koná 

V PONDĚLÍ 26. 8. 2019 V 17.00 HOD. 

NA OBECNÍM ÚŘADĚ BRAŠKOV

s tímto programem:

1. Zahájení

2. Finanční hospodaření obce k 30.6.2019 a rozpočtové změny schválené 
radou obce

3. Program rozvoje obce – aktualizace

4. Souhlas s přijetím sponzorských darů

5. Záměr na směnu pozemků a návrh směnné smlouvy s paní Š. Hřebíkovou

6. Kupní smlouva na pozemek p.č. 245/8

7. Výběr zhotovitele na projektovou dokumentaci tribuny na fotbalovém hřišti

8. Novely obecně závazných vyhlášek

9. Schválení rámcové smlouvy na administraci projektů

10. Smlouva o zřízení práva stavby na poz. p.č. 1489/4, 1489/5, 1489/6 a 
1489/7 v k.ú. Velká Dobrá

11. Bezúplatný převod částí pozemků p.č. 1399/13, 1405/5, 1408/8 a 
1405/11 v k.ú. Velká Dobrá od Státního pozemkového úřadu

12. Darovací smlouva na nákladní valníkový automobil Avia A30

13. Záměr na odkup restaurace Pod Hvězdičkami

14. Diskuse

15. Usnesení a závěr



Zprávy z obecního úřadu

Zastupitelstvo obce po projednání

a) bere na vědomí: 
1.  Zprávu o kontrole plnění usnesení 2. zasedání zastupitelstva, konaného 18.2.2019
2.  Informaci o změnách rozpočtu obce č. 1, 2 a  3 na rok 2019,  schválených radou obce

b) schvaluje: 
1.  Účetní závěrku za rok 2018 s výsledkem hospodaření ve výši 7.337.380 Kč
2.  Závěrečný účet obce za rok 2018 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2018 bez výhrad
3. Aktualizaci Programu rozvoje obce z května 2019
4. Výsledek výběrového řízení a výběr zhotovitele na akci „Retenční nádrž Braškov“ a uzavření 

Smlouvy o dílo s Transportservices s.r.o.  za cenu 1.391.197,08 Kč vč. DPH.
5. Přijetí fi nančních darů a darovací smlouvy od fi rem a osob v celk. výši 64.500 Kč
6. Záměr rekonstrukce oplocení, zpevněných ploch a část. přestřešení na poz. č. 24/5
7. Smlouvu o výpůjčce s AOPK ČR na výstavu velkoplošných fotografi í

c) souhlasí: 
1. S přijetím dotace od Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Retenční nádrž Braškov“ ve 

výši 1.343.572,98 Kč
2. S bezúplatným převodem pozemků od Ředitelství silnic a dálnic p.č. 390/4, 390/5, 390/6, 370/10 

a 370/11 v k.ú. Braškov obci
3. S uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti stezky s Rochebrune s.r.o.
4. S podáním žádostí o dotaci na akce: Chodník Valdek-Družec a Chodník Valdek-H. Bezděkov fi rmou 

Artendr s.r.o.
5. S uzavřením směnné smlouvy na pozemky s Ing. P. Čermákem 
6. S cenovou nabídkou ing. Křížáka 92.400 Kč na projektovou dokumentaci Chodník Karlovarská 

– cyklostezka
7. S bezúplatným převodem dopravního prostředku Avia od ČR KŘP Ústeckého kraje
8. S uzavřením aktualizované pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou a.s.

Zastupitelstvo obce po projednání

a) schvaluje: 
1.  Výsledek výběrového řízení a výběr zhotovitele stavby “Braškov, rekonstrukce chodníku 

Bezděkovská“ a uzavření Smlouvy o dílo s fi rmou Stavba Bartoš, s.r.o.za cenu 1.066.076,98 Kč 
bez DPH.

2.  Výsledek výběrového řízení a výběr zhotovitele stavby „Braškov, rekonstrukce chodníku Družecká“ 
a uzavření Smlouvy o dílo s fi rmou Stavba Bartoš, s.r.o.za cenu 806.769,33 Kč bez DPH.

3.  Podání žádosti o dotaci na dopravní automobil pro jednotku SDH

c) souhlasí: 
1. S přijetím dotace pro jednotku SDH na akci “Pořízení komunikačních prostředků pro jednotku” 

z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
25.000 Kč. 

2. S přijetím dotace pro jednotku SDH na akci “Vybavení jednotky stanem pro OOB” z rozpočtu 
Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč.

USNESENÍ

3. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného 

dne 13. 5. 2019 v restauraci U Chalupů na Braškově

HOSPODAŘENÍ OBCE BRAŠKOV K 30. 6. 2019

příjmy rozpočtu

USNESENÍ

mimořádného 4. zasedání Zastupitelstva obce 

Braškov, konaného dne 29. 5. 2019 na OÚ Braškov

USNESENÍ
9. schůze rady 29. 4. 2019

Rada obce Braškov po projednání:

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

• revokuje usnesení rady obce ze dne 17.9.2018
• a ruší udělení souhlasu s pořádáním revivalového festivalu „Woodstock 2019“ na Háji

• ukládá předsedkyni stavební komise
• provést kontrolu kvality pokládky dlažby po výkopových pracích v ulici Sportovců
• zajistit znalecký posudek a oslovit vlastníka pozemku p.č. 245/8 s žádostí o odprodej obci

• schvaluje
• doplnění programu 3. zasedání Zastupitelstva obce Braškov 13.5.2019
• termín příští schůze rady 6.5.2019

10. schůze rady 6. 5. 2019

Rada obce Braškov po projednání:

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

• pověřuje dopravní komisi pod vedení ing. V. Chalupy
• zpracováním plánu dopravního značení v ul. K Háji, Akátová a Budovatelů

• schvaluje
• rozšíření programu 3. zasedání Zastupitelstva obce Braškov 13.5.2019
• pořízení výdejního ohřívacího pultu a lednice do 46 tis. Kč
• objednání studie na světelné měřiče rychlosti při vjezdu do obce v ul. Bezděkovská a Družecká
• rozpočtovou změnu č. 4
• termín příští schůze rady 27.5.2019

para-
graf

název položky
schválený
rozpočet

upravený 
rozpočet

čerpání 
k 30. 6.

Daňové příjmy 13288000 15302850 9203212

3312 Hudební činnost 0 81000 82500

3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 10 0

3613 Nebytové hospodářství 36000 36000 18000

3631 Veřejné osvětlení 50000 50000 0

3639 Komunální služby a územní rozvoj 135500 135500 35334

3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů 100000 88800 52378

5512 Požární ochrana – dobrovolná část 0 11200 11200

6171 Činnost místní správy 23490 28690 5816

6310 Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací 2000 2000 657

6330 Převody vlast. fond. v rozpoč. územ. úrovně 0 136200 396155

CELKEM 13635000,00 15872250 9805252

para-
graf

název položky
schválený
rozpočet

upravený 
rozpočet

čerpání 
k 30. 6.

2212 Silnice 650000 395871 100435

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 650000 660050 438668

2223 Bezpečnost silničního provozu 130000 130000 86450

2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1030000 1080000 108900

3111 Mateřské školy 250000 698508 573508

3112 Hudební činnost 200000 200000 113978

3314 Činnosti knihovnické 80000 80000 21768

3315 Činnosti muzeí a galerií 200000 364600 207366

3319 Ostatní záležitosti kultury 95000 53450 10548

3399 Záležitosti kultury 40000 40000 12565

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 350000 350000 175000

3421 Využití volného času dětí a mládeže 80000 80000 25870

3613 Nebytové hospodářství 0 7200 3797

3631 Veřejné osvětlení 400000 400000 273545

3632 Pohřebnictví 100000 100000 0

3639 Komunální služby a územní rozvoj 1425000 1315900 119561

3721 Sběr a odvoz nebezp.odpadů 20000 20000 11491

3722 Sběr a odvoz nebezp.odpadů 480000 480000 244661

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 270000 270000 86806

3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 710000 774200 376033

5399 Ost.zálež.bezpečnosti veř.pořádku 60000 69500 39423

5512 Požární ochrana 500000 602500 373073

6112 Zastupitelstva obcí 700000 850000 479754

6117 Volby do Evropského parlamentu 0 30471 29715

6171 Činnost místní správy 2413000 2916800 1543546

6310 Obecné příjmy a výdaje z fi n.operací 12000 12000 6410

6320 Pojištění funkčně nespecifi kované 140000 155000 143866

6330 Převody vlast.fon.v rozpo.územní úrovně 0 136200 396155

6399 Ostatní fi n.operace 150000 1100000 1099910

8124 Splácení úvěru 2500000 2500000 1250000

CELKEM 13635000 15872250 8352802

výdaje rozpočtu

Stavy na  ZBÚ 13 347 342,27 Kč
ČNB 877 418,02 Kč

Úvěr 6 151 000 Kč



USNESENÍ
11. schůze rady 27. 5. 2019

Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• stanovení výše školného na rok 2019/2020

• souhlasí
• s návrhem na nového člena stavební komise – Ing. M. Weber

• schvaluje
• programu mimořádného 4. zasedání Zastupitelstva obce Braškov 29.5.2019
• gabionovou ochrannou protihlukovou stěnu u kruhového objezdu na Toskánce
• příspěvek obce na dětský cyklozávod dne 22.6.
• termín příští schůze rady 10.6.2019

• pověřuje předsedkyni stavební komise ing. Dolejšovou
• objednat u s.r.o. Artendr vypracování a podání žádosti o dotaci na akci „Přívětivý úřad Braškov 

– nástroje pro komunikaci s veřejností“
• objednat u s.r.o. SPF Group manažerské řízení realizace projektu „Braškov – retenční nádrž na 

dešťovou vodu“

12. schůze rady 10. 6. 2019

Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• v rámci žádosti o dotaci s pořízením a umístěním elektronických úředních desek na veřejném 

prostranství  
• s návrhem na zřízení el. přípojky u Braškovského rybníka

• pověřuje předsedkyni stavební komise ing. Dolejšovou
• k odeslání žádosti o vydání územního rozhodnutí na projekt „Úprava vodního režimu v povodí 

Černého potoka“

• ukládá předsedkyni fi nančního výboru ing. Vaitové
• prověření úvěru a případné uhrazení splátky
• připravit informaci o cash fl ow obce

• ruší dopravní komisi

• schvaluje
• rozpočtovou změnu č. 5.
• termín příští schůze rady 24.6.2019

13. schůze rady 24. 6. 2019

Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• zprávu předsedkyně fi n. výboru o výši fi n. prostředků na investiční akce

• souhlasí
• s odstraněním starého přístřešku rybářů u Braškovského rybníka
• s cenou 200 Kč za povolenku k rybolovu pro děti od 6 do 15 let
• s návrhem na směnu pozemků a uzavřením dohody o narovnání historických vlastnických 

vztahů mezi obcí a Š. Hřebíkovou

• pověřuje předsedkyni stavební komise ing. Dolejšovou
• přípravou projektové dokumentace k žádosti o dotaci na bezpečnost v obci od St. fondu do-

pravní infrastruktury

• schvaluje
• termín příští schůze rady 8.7.2019
• návrh termínu 5. zasedání zastupitelstva dne 26.8.2019

Zprávy z obecního úřadu

14. schůze rady 8. 7. 2019

Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• s odkupem pozemku p.č. 245/8 na Háji za dohodnutou cenu 20.000 Kč 
• s návrhem nové Obecně závazné vyhlášky o stanovení poplatku za komunální odpad
• s rozšířením programu Spisové služby KEO4 o další pracovní místo

• schvaluje
• rozpočtovou změnu č. 6
• termín příští schůze rady 5.8.2019

15. schůze rady 29. 7. 2019

Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávu předsedkyně fi nančního výboru Ing. Vaitové k vedení účetnictví a hospodaření obce

• souhlasí
• s uzavřením pracovní smlouvy s novou účetní od 1.8.2019
• s návrhem na uspořádání akce „úklid odpadků na Háji“

• schvaluje
• termín příští schůze rady 5.8.2019

16. schůze rady 5. 8. 2019

Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• s realizací jímacího místa na balastní vody u obchodu na Valdeku
• s objednáním fi rmy na deratizaci v ul. Sportovců
• s přijetím brigádníků na nátěr obecního mobiliáře za 100 Kč/hod.

• schvaluje
• termín příští schůze rady 19.8.2019 

ZLEPŠENÍ SPOJENÍ S PRAHOU A KLADNEM

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy připravuje změny jízdních řádů a autobusových 
linek, které by měly začít platit od prosince tohoto roku.
Mezi Kladnem a Berounem bude zavedena linka 630, která nahradí současné linky A29, A30, A31, 
C72. Pojede přes obce Pletený Újezd, Braškov, Unhošť, Malé Kyšice, Chyňava a Železná. V Un-
hošti bude zajištěn garantovaný přestup mezi linkami 630 a 386, která pokračuje dále do Prahy.
Mezi Prahou a Stochovem bude zavedena páteřní linka 365. Linka pojede ze Stochova přes obce 
Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, Doksy, Velká Dobrá, Braškov (Valdek), Kyšice, Unhošť, 
Jeneč, Hostivice s ukončením v zastávce Motol, kde bude zajištěn přestup na tramvajové linky 9, 10 
a 16 ve směru na Anděl a dále do centra. Pojede také přes zastávku Nemocnice Motol s pohodlným 
přestupem na metro 
A. V ranní a odpoled-
ní špičce pojede lin-
ka 365 ze Stochova 
každých 30 minut . 
Další informace o 
připravovaných spo-
jeních a jízdních řá-
dech naleznete ve 
složce ZMĚNY LINEK 
na i n te r n e tov ýc h 
stránkách: https: //
p id . c z / i n tegr ace -
rakovnicko-2019/



Zprávy z obecního úřadu
PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV � SRPEN 2019

NÁZEV PROJEKTU POPIS PROJEKTU PŘEDPOKLÁDANÉ 
NÁKLADY v Kč

PŘIPRAVENOST
PROJEKTU 

MANAŽER 
PROJEKTU

KOMUNIKACE, CHODNÍKY, VJEZDY, STEZKY 

Rekonstrukce ul. AKÁTOVÁ II. část Rekonstrukce zbývající části komunikace bude provedena jako obytná 
zóna (bez chodníku) 1 755 000 Úprava projektové doku-

mentace
Ing. Dolejšová
Ing. Vacek

Rekonstrukce ul. V ZÁTIŠÍ Oprava komunikace bude provedena jako obytná zóna (bez chodníku) 1 110 000 Vydáno stavební povolení Ing. Doksanský

Rekonstrukce ul. V DUBINÁCH Oprava komunikace s přilehlým parkovacím pásem bez chodníku 1 049 000 Úprava projektové doku-
mentace Ing. Dolejšová

Rekonstrukce ul. U SBĚRNÉHO DVORA Oprava komunikace bez chodníku s rozšířeným zeleným pasem a obra-
tištěm 357 000 Vydáno stavební povolení Ing. Dolejšová

Rekonstrukce ul. U DUBU Oprava komunikace bude provedena jako obytná zóna (bez chodníku) 6 500 000
Vydáno stavební povolení
Opětovně bude požádáno 
o dotaci 1/2020

Ing. Dolejšová
Ing. Weber

Rekonstrukce ul. POD HORKOU Oprava komunikace, vybudování a rozšíření nového chodníku v celé 
délce trasy  9 000 000 Vydáno stavební povolení Ing. Dolejšová

Ing. Weber

Dokončení vjezdů a vstupů - TOSKÁNKA Dokončení opravy vjezdů a vstupů podél ul. Pražská 1 000 000 Úprava projektové doku-
mentace Ing. Dolejšová

Výstavba chodníku ul. DRUŽECKÁ Výstavba chodníku podél rodinných domů ve směru na Družec 700 000
Vydáno stavební povolení
04/2019 bylo požádáno 
o dotaci z MAS

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Výstavba (prodloužení) chodníku ul. BEZDĚ-
KOVSKÁ Dokončení chodníku podél rodinných domů až k lesní cestě Kamenka 700 000

Vydáno stavební povolení
04/2019 bylo požádáno 
o dotaci z MAS

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Stezka BRAŠKOV, VALDEK – DRUŽEC Stezka pro pěší od valdeckého rybníka podél komunikace III/2013 do 
obce Družec 15 000 000 Připravuje se studie Ing. Dráb

Ing. Dolejšová
Stezka BRAŠKOV, VALDEK – HORNÍ BEZ-
DĚKOV   

Stezka pro pěší z valdecké, lesní cesty Kamenka podél komunikace 
III/2012 do obce Horní Bezděkov 20 000 000 Připravuje se studie Ing. Dráb

Ing. Dolejšová

Výstavba (prodloužení) chodníku, 
ul. KARLOVARSKÁ – CYKLOSTEZKA 

Pokračování chodníku podél komunikace ul. Karlovarská ve směru Kyši-
ce. Chodník bude prodloužen ke stávající cyklostezce 3 200 000 Připravuje se studie

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Ing. Dráb

Propojení ulic V Podlískách a Brigádníků Jedná se o propojení ulic V Podlískách a Brigádníků v horní části u ply-
nové stanice — Připravuje se studie a 

rozpočet
Ing. Dolejšová
Ing. Weber

STAVBY A ZAŘÍZENÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

CENTRUM SLUŽEB Oprava objektu bývalého COOPu. V objektu budou zřízeny služby pro 
občany 20 000 000 Úprava projektové doku-

mentace  
Ing. Dolejšová
Ing. Vacek

Rozšíření – HASIČSKÁ ZBROJNICE Přístavba garáže a zázemí v místě malého skladu vedle hasičské zbroj-
nice  4 000 000 Vypracovaná studie

Podána žádost o dotaci
Ing. Dolejšová
Horník

TEPELNÁ ČERPADLA do obecních objektů Výměna zdrojů tepla v obecních objektech za tepelná čerpadla — — Ing. Dolejšová
ELEKTROMOBILITA Pořízení nabíjecí stanice pro elektrovozidla — — Ing. Dráb
Rekonstrukce místního ROZHLASU Výměna ústředny rozhlasu a amplionů. Zlepšení vlastností poslechu 1 000 000 — Ing. Dolejšová

Rekonstrukce VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Doplnění stávajícího VO, výměna starých stožárů 500 000 Vypracovaná studie Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Výstavba KOMUNITNÍHO CENTRA pro volno-
časové aktivity    

Objekt pro aktivity zájmových skupin a spolků, úprava prostranství 
pozemku a infrastruktury 5 000 000 Připravuje se studie Ing. Dolejšová

ROZVOD OPTOVODIČŮ, KAMEROVÝ SYS-
TÉM v obci

Doplnění kabelového systému v obci, který slouží pro rychlostní inter-
net. Zároveň budou v obci postupně doplňovány bezpečnostní kamery na 
veřejných prostranstvích 

1 000 000 — Ing. Vacek
Laitner

Systém pro RYCHLOU DISTRIBUCI HLASO-
VÝCH ZPRÁV varovného nebo infor. charakteru 
při mimořád. událostech

Zavádění moderních technologií pro rychlejší informovanost obyvatel, 
např. MOBILNÍ ROZHLAS  500 000 — Ing. Vacek

Laitner

Oprava areálu HŘBITOVA Pletený Újezd Oprava objektu správce, kolumbária, márnice, úprava vstupu prostran-
ství 3 000 000 Vypracovaná studie Ing. Dolejšová

Ing. Doksanský
INFORMAČNÍ SYSTÉM OBCE Obecní webové stránky jejich správa, noviny    500 000 — Ing. Dolejšová
VÝTVARNÁ DÍLNA – rekonstrukce oplo-
cení, rozšíření zpevněných ploch a jejich 
přestřešení  

Rekonstrukce stávajícího oplocení, rozšíření zpevněných ploch z beto-
nové dlažby. Přestřešení (prodloužení stávající střechy přes zpevněnou 
plochu.  

1 000 000 Připravuje se projektová 
dokumentace

Ing. Dolejšová
Votava

Přívětivý úřad Braškov – nástroje pro komu-
nikaci s veřejností

Tvorba nebo aktualizace strategických dokumentů obce (např. koncepce 
komunikace s veřejností, koncepce hospodaření s vodou, strategie udr-
žitelného rozvoje odpadového hospodářství, strategie rozvoje veřejné 
zeleně, atd.)

1 000 000 Podána žádost o dotaci Ing. Dolejšová
Ing. Vacek

Dopravní bezpečnost v obci 
Doplnění vodorovného a svislého dopravního značení, měřiče rychlosti, 
označení přechodových míst mimo obec, realizace nových přechodových 
míst a přechodů,  atd. 

1 000 000 Připravuje se podání žádosti Ing. Dolejšová
Ing. Vacek

Podzemní kontejnery na komunální odpad Výměna stávajících plastových kontejnerů na sklo na umístěných na 
veřejných prostranstvích v obci — Připravuje se studie Ing. Dolejšová

Ing. Kolrusz
SPORT, HŘIŠTĚ, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Výstavba SPORTOVNÍ HALY vč. zázemí
Výstavba sportovní haly na fotbalovém hřišti včetně zázemí (šatny, soc. 
zařízení, tribuna pro diváky, vzduchotechnika atd.) Hala bude umístěna v 
prostoru stávajících fotbal. kabin

30 000 000
Vydáno stavební povolení, 
úprava projektové doku-
mentace

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Ing. Vacek

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ s umělým povrchem 
na fotbalovém hřišti

Výstavba hřiště s umělým povrchem, mantinely, ochranným oplocením, 
osvětlením. Hřiště bude určeno pro více sportů       4 000 000 Vypracovaná studie Ing. Dolejšová

Ing. Doksanský

Oprava FOTBALOVÉ TRIBUNY Pořízení nového zastřešení včetně prostoru pro občerstvení, výměna 
sedadel, osvětlení 500 000 Připravuje se studie Ing. Dolejšová

Ing. Doksanský
Nákup dodávkového vozidla pro jednotku 
SDH

Dodávkové vozidlo na převážení materiálu a osob pro jednotku Sboru 
dobrovolných hasičů 1 500 000 Podána žádost o dotaci Ing. Dolejšová

Votava
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZELEŇ, VODNÍ PLOCHY, POLNÍ CESTY

Revitalizace BRAŠKOVSKÉHO POTOKA, 
výstavba rybníku

Úprava koryta braškovského potoka (rovný tok koryta bude změněn), 
vybudování rybníku a tůní, terénní úpravy  —

Vypracována projektová do-
kumentace pro územní řízení, 
zpracovává se projektová doku-
mentace pro stavební povolení

Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz

Výsadba ZELENĚ NA VEŘEJNÝCH PRO-
STRANSTVÍCH obce Doplnění výsadeb zeleně na veřejných prostranstvích — — Ing. Dolejšová

Ing. Kolrusz

Výsadba ZELENĚ V EXTRAVILÁNU obce Doplnění výsadeb zeleně na polních cestách a stezkách. Výsadba izolač-
ní zeleně v okolí komunikací.   — — Ing. Dolejšová

Ing. Kolrusz

Výsadba zeleně – HŘBITOV Pletený Újezd Výsadba zeleně okolo asfaltového parkoviště před hřbitovní zdí. Doplně-
ní zeleně v areálu hřbitova 80 000 Vypracovaná studie Ing. Dolejšová

Obnovení polní cesty a odvodnění, DUBINY – 
VESELOV 

Obnovení polní cesty a vybudování odvodňovacího žlabu od dubové aleje 
směr les Veselov (katastr Velká Dobrá) 1 500 000 Vypracovaná studie Ing. Kolrusz

PROTIHLUKOVÝ OCHRANNÝ VAL podél D6 Vybudování zemního valu a jeho ozelenění podél komunikace D6.    — Vypracovaná studie Ing. Kolrusz
Ing. Dráb

Na všechny uvedené projekty hledá obec Braškov vhodný dotační titul



Zprávy z komisí

NENIČME SI ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD A CHRAŇME PŘÍRODU

V posledních letech se čistírny odpadních vod (ČOV) setkávají s novými problémy, které se 
vyskytují zvláště v obcích s jednotnou kanalizační sítí. Tedy takovou sítí, která není určena jen 
pro samotné splašky, ale i pro dešťovou vodu. 
Tyto problémy spočívají v zanášení a ucpávání přívodního potrubí k ČOV různými hygienickými 
prostředky. Nejčastěji jsou to vlhčené hygienické ubrousky v mnoha různých provedeních 
jak pro účely osobní hygieny, tak i pro ošetření koupelen, kuchyní apod. Na zadní straně obalů  
všech těchto prostředků, stejně jako na dětských plenách a dámských vložkách je zřetelně 
pomocí symbolů vyznačen způsob likvidace. Tyto hygienické prostředky nesmí být vha-
zovány do WC, ale patří do směsného odpadu (šedá nádoba)!!! Nejsou totiž vyrobeny z 
biologicky rozložitelného papíru, ale z umělohmotných tkanin. Tyto tkaniny jsou navíc 
nasyceny mnoha chemikáliemi, jak se můžeme dočíst na zadní straně obalů. Přiložené obrázky 
demonstrují, jaké problémy tyto pevné tkaniny způsobují zanášením až ucpáním česel jak před 
ČOV, tak za přepadem do potoka z odlehčovací komory kolektoru. Přepad slouží k odlehčení 
ČOV při dešťových srážkách, které sebou však  unášejí i část splašků. To pak má za následek 
znečištění Braškovského potoka těmito nerozložitelnými hadry. Ty se poté mohou dostat poto-
kem až do rybníka (retenční nádrže) pod kyšickou ČOV, z něhož potok pokračuje přes rybníky 
pod Unhoští až do Kačáku. 
Tento tristní stav  vážně ohrožuje i náš projekt na vybudování rybníka a tůní na potoku za naší 
ČOV. Proto se opakovaně obracíme na všechny občany s naléhavou žádostí o dodržování 
zákazu vhazování těchto hygienických ubrousků do WC. Vřele doporučujeme procház-
ku z braškovské návsi uličkou mezi Stavimatem a zahradou Mateřské školy podél Černého ( 
Braškovského) potoka. Za územím zahrádkářské kolonie uvidíte vlevo vyústění odlehčovacího 
přepadu s česly, zanesenými zmíněnými hadry, dále za dřevěným můstkem přes potok  objekt 

ČOV s vyústěním do potoka. Potok je místy zanesen právě zbytky hadrů a nečistot. Pokud vás 
zajímá, jak se změní krajina po realizaci projektu, pokračujte dále podél potoka až na rozcestí 
obnovených a revitalizovaných alejí polních cest. Od přírodního odpočívadla na rozcestí se dáte 
vpravo. Cesta vás zavede na náves v Kyšicích, kde se vydáte po chodníku směrem k Unhošti. Před 
levou zatáčkou pod Unhoští přejdete silnici a polní cestou dojdete podél Černého potoka k rybníku 
(retenční nádrži), vybudovanému pod ČOV Kyšic. Náš zmiňovaný projekt má sloužit, stejně jako 
pod obcí Kyšice, nejen k dočištění vod z ČOV, ale také ke státem významně podporovanému 
trendu zadržování vody v krajině. V minulé politické éře došlo totiž k mnoha závažným de-
vastacím krajiny a potoků. Zejména kolektivizace zemědělství má na svědomí rozorávání polních 
cest a remízků, odstraňování mokřadů melioracemi a napřimování přírodních meandrů potoků. 
Náš projekt spočívá ve vytvoření nového koryta potoka s meandry, který vstoupí do rybníka a 
bude pokračovat dále přes dvě tůně, než se před zmiňovaným rozcestím napojí do stávajícího 
koryta. Kromě nových vodních ploch bude krajina obohacena o další vhodnou doprovodnou 
zeleň. Tento přírodní park nabídne nejen relaxační možnosti, ale také přínos pro biodiverzitu a 
útočiště vodnímu ptactvu a polní zvěři. Kromě toho usnadní zavlažování nově založených alejí 
polních cest, které trpí nedostatkem vláhy.
Výsadba nových i náhradní dosadba zaschlých stromů je totiž neobyčejně obtížná a náročná na 
pravidelnou zálivku do tří let, než dojde k zakořenění. Může za to pokračující extrémní sucho, 
které má za následek nejen pokles hladiny spodních vod, ale i podpovrchové vlhkosti.

Ing. Jiří Kolrusz,  Ing. Arch. Kateřina Dolejšová, 
komise životního prostředí stavební komise

Hadry před ČOVHadry před ČOV

Hadry v potoce za ČOVHadry v potoce za ČOV

Hadry v potoceHadry v potoce

RETENČNÍ NÁDRŽ NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI

V srpnu byl dokončen další dotační projekt v naší obci. Jednalo se o výstavbu podzemní retenční 
nádrže na jímání dešťových vod z areálu fotbalového hřiště. Vítězem výběrového řízení na provedení 
stavby se stala společnost Transportservices s.r.o., která zahájila práce na stavbě retenční nádrže v 
polovině června. 
Celý projekt byl spolufi nancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu 
Životní prostředí. 
Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 1 638 028 Kč, získaná dotace z celkových způsobilých 
výdajů činila 1 279 157 Kč a Obec Braškov zaplatila z vlastních zdrojů 358 871 Kč.  
   

Ing. arch. Kateřina Dolejšová, 
předsedkyně stavební komise



Valdecký léto 2019

Sport

„Valdecký léto 2019 je minulostí a myslíme si, že se moc povedlo” cituji MUDr. Mojmíra Konečného, rockera, 
který celý festival zorganizoval. Ano, Mojmírku, ta pravá festivalová nálada, obrovská návštěvnost a byl 
to fakt letní odvaz se vším, co k letnímu festivalu patří. Na začátku několik průtrží mračen a 4 návštěv-
níci, pro úvodní kapelu a organizátory ten pravej nerv. A pak to přišlo hudební nářez, davy posluchačů 
a Valdecký háj vřel do daleka. Byla to smršť. Letní smršť s tancem na úžasnou hudbu kapel All Right 
Band, Hudba Praha Band, The Cell, Brutus a domácí RockCafé Valdek.
A za to, že jsme tenhle nabitej den mohli pospolu prožít, děkujeme MUDr. Mojmíru Konečnému, Zastu-
pitelstvu obce Braškov a panu starostovi Vláďovi Drábovi, MUDr. Ilonce Konečné za lékařskou službu, 
valdeckým hasičům a všem sponzorům festivalu.
Čím se tento letní vícežánrový festival liší od jiných letních festivalů? Morální lidskou koncepcí, zacílením  
veškerého výtěžku ze vstupného  na péči o nemocné lidi v Letohrádku Vendula v Horním Bezděkově. 
A ještě navíc, může Letohrádek Vendula na Valdeckém létě podávat občerstvení ze své chráněné pekárny. 
Péči o nemocné ležící lidi si všichni umíte představit, ale co je chráněná pekárna?
V chráněné pekárně a chráněné prádelně zaměstnáváme 20 lidí  invalidních lidí, jinde nezaměstnatelných, 
dáváme jim tím smysl života, mzdu a ještě touto prací vyděláváme na péči o ty z nás, LIDI, kteří jsou na 
tom prostě hůř. Namísto dojímání veřejnosti a škemrání o dary, pečeme, pereme, žehlíme, až se z nás 
kouří, o víkendech prodáváme a v pondělí zas stojíme v pozoru v práci v Letohrádku Vendula. Prostě se 
snažíme na provoz Letohrádku Vendula vydělat. A přátelé, jako jste vy, nám pomáhají, co to jde.
Celkové náklady festivalu byly 114 954 Kč. Děsně moc děkujeme všem sponzorům.
Veřejnou sbírkou ze vstupného festivalu se vybralo pro Letohrádek Vendula neuvěřitelných 96 820 Kč.
Obrat občerstvení Letohrádku Vendula na festivalu byl 58 364 Kč. Tato čísla jsou fascinující, neboť v pod-
statě vše co dárci zaplatili na náklady festivalu pro potěšení lidí, festivalový duch proměnil v peníze pro 
nemocné lidi. Festivalové kouzlo? Perpetuum mobile? Prostě krásný.
Děkujeme, jsme tu i pro vás, milí přátelé.

Mgr. Dája Kabátová, statutární ředitelka Letohrádku Vendula

SPONZOŘI FESTIVALU:

Obec Braškov   Ing. Vladimír Dráb

KONPRAX       Ilona Konečná

RYOR
ALPIQ
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.
Štěpán
KARTEX
UNISERVIS HAŠEK
VESETA
STAVIMAT
Vaitová
Koubová Marcela
Cihelna Bratronice
Václav Chaloupka 

Při veřejné sbírce bylo vybráno 

celkem 96 820 Kč

 10.–11. 8. 2019 – 22. ročník fotbalového turnaje Memoriál Zdeňka Zábranského. Na snímku vítěz – SK Braškov, 2. místo – Slavoj Kladno, 3. místo – Baník Rynholec, 4. místo – SK Družec

Středočeské vodárny Kladno provedou v naší obci 
celoplošnou deratizaci v termínu do 15. 9. 2019.



VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ

Závody 4. 5. 2019 – požární útok v Žilině
V sobotu 4. května pořádal Sbor dobrovolných hasičů Žilina IV. ročník Memoriálu Miroslava Velce, 
soutěže v požárním útoku družstev mladých hasičů. Do soutěže bohužel nezasáhli naši Plamínci v 
kategorii přípravka, a to díky nemoci dvou členů družstva.
Braškovským se, ale dařilo ve zbývajících kategoriích. Soptíci v početné konkurenci a po nepovede-
ném prvním pokusu zabojovali (čas 39:09 s) a získali bronzové medaile v kategorii mladších žáků.
V kategorii starších žáků Tazmáni dokonce hned prvním pokusem soutěže, a nakonec i nejlepším 
časem dne 25:22 s vyhráli a odvezli si zlaté medaile.
V sobotu 13.4. se na braškovském fotbalovém stadionu konalo 1.kolo soutěží v požárním 
sportu pro dorost a dospělé. 
Hlavní disciplínou byl běh na 100 s překážkami. Závod se započítával do okresního kola jak v kate-
gorii dospělých, tak v kategorii dorostu. Mezi dorostenci a dorostenkami až na jednu bramborovou 
výjimku všichni startující získali pódiová umístění. Mezi mladšími dorostenkami vyhrála Anna 
Langová, na třetím místě skončila Klára Marie Novotná. Mezi středními dorostenkami byla třetí Eva 
Tomášková a mezi staršími dorostenkami Julie Skopová druhá. Za mladší dorostence běžel Vendelín 
Holer a za střední dorostence Václav Burger. Oba dosáhli na pěkná druhá místa ve svých kategoriích.
V sobotu 11.5. jsme účastnili s dorostem 2. kola soutěží v požárním sportu. 
Dařilo se. Ve středních dorostenkách získala bronz Eva Tomášková, ve starších dorostenkách Julie 
Skopová stříbro a v mladších dorostenkách se stala vítězkou Anna Langová. Anička bude Braškov 
reprezentovat na krajském kole v Mladé Boleslavi. Ve stejné kategorii úspěch braškovských doplnila 
třetím místem Klára Marie Novotná.
Zahanbit se nedali ani dorostenci. V kategorii mladších dorostenců skončil třetí Vendelín Holer a ve 
středních skončil stříbrný Václav Burger a to i přes zdravotní komplikace, které neumožnily soutěžit 
naplno. Anna Langová postoupila ve své kategorii na krajské kolo.
OKRESNÍ KOLO PLAMENE 24.–26.5.2019 NA BRAŠKOVĚ
O víkendu se na Braškově konalo Okresní kolo hry Plamen okresu Kladno. Díky skvělé práci prak-
ticky celého braškovského sboru se podařilo závodní klání dobře organizačně zabezpečit, soutěže 
probíhaly na připravených tratích a dle předpokládaného časového harmonogramu.
A naši braškovští závodníci se neztratili. Soptíci, kterých byla polovina na třídenkách poprvé, a 
bojovali nakonec bramborovou čtvrtou pozici.

Tazmáni, kteří po celou dobu soutěže průběžně vedli, svou první pozici uhájili a o jeden jediný bodík 
zvítězili. Obhájili tak loňské ZLATO a podruhé se podívají na krajské kolo ve hře Plamen, které se 
bude konat v Mladé Boleslavi.
Krajské závody Plamene a Dorostu 21.–22.5.2019 v Mladé Boleslavi
Braškovští Tazmáni se účastnili krajského kola Hry Plamen v Mladé Boleslavi a zároveň krajského 
kola dorostu v družstvech a jednotlivcích.
Družstvo starších žáků se účastnilo krajského kola podruhé za sebou. Celkově naše družstvo přes 
nadějný začátek skončilo jen o jeden stupínek lepší než v minulém roce, a to na celkovém 11. místě. 
Dosáhli jsme tak za deset let existence mladých hasičů na Braškově zatím nejlepšího umístění v druž-
stvech. Až na požární útoky, kde jsme skončili na dvanáctém místě jsme letos ve všech ostatních 
disciplínách uspěli, nejlepším výsledkem je 7. místo v požárním útoku CTIF. Příjemným faktem byly i 
dosažené časy. Ve štafetě CTIF družstvo zaběhlo o 5.5 vteřiny lepší čas než na okresním kole, ve šta-
fetě 4 × 60 m s překážkami o více než 3 vteřiny.
Velmi krásným výsledkem se na závodech 
prezentovala i Anna Langová, které v kategorii 
mladších dorostenek dosáhla na skvělé 5. místo 
a to téměř bez tréninku. Dokázala tak vyrovnat 
zatím nejlepší výsledek mladých hasičů, který 
stanovil stejným místem v loňském roce Václav 
Burger.
Krajského kola v požární sportu v kategorii 
dorostu, se účastnily také tři naše dorostenky. 
Spolu se lhoteckými děvčaty složily společné 
družstvo soutěžící pod hlavičkou OSH Kladno. 
Družstvo předvedlo skvělé výkony, ve třech 
disciplínách skončilo 8. a v testech se dělilo o 
první místo.
Z individuálních výkonů lze vyzdvihnout např. 
časy na 100 m s překážkami. Velmi pěknými 
jsou časy 20,66 Julie Skopové, nebo 21,07 Ma-
rušky Molavcové.
Celkově pak dosáhla děvčata na fantastické 
7. místo.
CO NÁS ČEKÁ V SEZÓNĚ 2019–2020:
Letní hasičské soustředění
4× výlet – ZOO Praha, Minigolf Kladno, Lezecká stěna Kladno, Plavecký bazén Slaný
Účast jak v soutěžích okresu Kladna tak i Plamene. 
ZVEME VÁS:
Nové děti se mohou přijít podívat a vyzkoušet hasičinu na čtvrtečním tréninku 5.9.2019 v 17:00 
hod na Hasičském hřišti.

SCHŮZKY MLADÝCH HASIČŮ JSOU KAŽDÝ ČTVRTEK OD 16:30 HOD PŘÍPRAVKA 
„PLAMÍNCI“ A OSTATNÍ OD 17:00 HOD
JIŽ JSME ZAHÁJILI VENKOVNÍ TRÉNINKY NA NOVÉM HASIČSKÉM HŘIŠTI ZA 
FOTBALOVÝM HŘIŠTĚM.

Markéta Chalupová, hlavní vedoucí Mladých hasičů

Letošní jaro bylo na události pro jednotku dosti bohaté. Od ledna do konce dubna vyjeli naši členové 
k celkem 15 požárům. K nejzajímavějším patřil určitě mediálně velice sledovaný požár ubytovny v Kladně 
- Rozdělově. V souvislosti s touto událostí vyjela poprvé i nová jednotka JPO-V Braškov-Valdek, která 
je předurčená na tzv. ochranu obyvatelstva. Jednotka pomáhala se zajištění nouzového ubytování pro 
obyvatele ubytovny, kteří museli být vystěhováni. Dvakrát jsme také byli na požáru v areálu bývalého 
Koněva, vždy šlo o požár odpadu a trávy. Dále jsme pak vyjížděli pětkrát k odstranění stromů a větví 
z pozemních komunikací. Od května doposud pak jednotka vyjela ke dvěma požárům, a to k požáru 
rašeliny u Rynholce a požáru osobního auta v Kyšicích. Mimoto působila po dobu požáru haly v Tursku 

jako záloha stanice HZS Kladno. Za dobu zálohy vyjela jednotka k odstranění následků dopravní nehody. 
Mimo výjezdy k mimořádným událostem se, a to tentokrát ve větší míře, členky našeho sboru věnovaly 
požárnímu sportu. První kolo, které jme pořádali u nás na fotbalovém stadionu dopadlo pro naše zá-
vodnice velice dobře a po vítězství v okresním kole konaném v Plchově, postoupilo naše družstvo žen 
mezi 12 nejlepších družstev z kraje a utkalo se s nimi v krajském kole v Kutné Hoře. Zde se nám již tak 
dobře nedařilo a 12 místo bylo stejně jako loni naše. Na tradiční Dědkiádu do Velvar vyrazilo tentokrát 
družstvo smíšené a vybojovalo pěkné 7. místo.

Za Hasiče Braškov Hugo Laitner

Hana Whitton : Poslední  láska císaře Karla
Román pojednává o pozapomenutém osudu Guillauma, jediného historicky doloženého levobočka 
Karla IV. Český král a římský císař se s Guillaumovou matkou seznámil patrně v roce l365 při jedné 
ze svých cest do Avignonu. Prožil s ní idylické dny v Arles a zejména pak v Avignonu a po návratu 
do Prahy se dozvěděl, že mu porodila syna. S napětím budeme sledovat nelehký osud Margarety a 
Guillauma , který se s otcem setká až v dospělosti. 

Jiří Štekl : Rozhlednovým rájem 2O19
V nové knize jsou představeny nové krásné rozhledny postavené za uplynulé čtyři roky a také roz-
hledny v poslední době přestavěné či opravené. Celkem naleznete v knize 61 rozhleden.

Knihovna

Hasiči informují

BELETRIE
Bensonová  , A. : Pod rozpáleným sluncem
Boček , J. : Případ doktora Karpety
Duckwartová , Ch. : Rivalka
Fousek , J. : Z omšelého saka  
Gregory , P. : Tři královny
Harasimová , M. : Tři vánoční přání
Hartl , P. : Malý pražský erotikon
Hartl , P. : Okamžiky štěstí
Holt , B. : Zvířecí hrdinové
Indridason , A. : Jezero. Islandská krimi
Keleová-Vasilková , T. : Máma 
Konečná , L. : Vířivka
Larková , S. : Rok delfínů
Mlynářová , M. : Kdo neharaší, není chlap
Mlynářová , M. : Samorostka
Norton , J. : Zvěrolékař v akci

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ? 
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH�

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE

PŮJČOVNÍ DOBA: STŘEDA 16.00–18.30

Věra Přibylová, knihovnice

Robertsová , N. : Sedmé znamení
Steel , D. : Nebezpečné hry     
Vondruška,V. : Husitská epopej  VII. díl
Whitton , H. : Poslední  láska  císaře Karla
Woodová , : Bílá žena

NAUČNÁ LITERATURA
Bedřich , J.: Rozhovory s osobnostmi
Brýdová , M. : To nejlepší z Loskutáka
Jarošová , L. : Vařit zdravě může každý
Jůzlová , J. : Toulky Polabím   
Praha . Nejlepší  trasy městem
Rapinchuk , B. : Jak na domácnost bez chemie a jedů
Štekl , J.: Rozhlednovým rájem 2Ol9
Učňová , M. : Co naše babičky uměly a na co my 
jsme zapomněli
Začínám háčkovat a baví mě to

NOVÉ KNIHY PRO VÁS:
Brož , O. : Alík a jezevec
Fischerová, D.: Martin na cestě kolem světa
Hrachovcová, M.: Zrzečka pod hvězdami
Chytrá kniha otázek a odpovědí
Kernová , K.:  Příběhy pro zvídavé kluky a holky
Majčák, J. : Hádanky a básničky pro chytré 
hlavičky
Moje nejkrásnější pohádky
Müllerová, M. : Ariščina dobrodružství
Nejznámější klasické příběhy
Nováková, D. :  Ema a lesní zvířátka

Pospíšilová, Z. : Hádanky pro školáky
Pospíšilová, Z. : Pohádky pod polštář
Williams, D. : Nejhorší děti na světě
Podivuhodné příběhy Čtyřlístku
Cestovatelské příběhy Čtyřlístku

Nové interaktivní mluvící knihy – 
Kouzelné čtení:
Můj svět
Moje první písmena
Zvířátka v ZOO

Věra Přibylová, knihovnice

Okénko pro děti

A léta běží…
 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Narodili se:

Terezie RŮZHOVÁ 30. 4. 2019

Emma CHMELÍKOVÁ 1. 7. 2019 

Jan HEHEJÍK 2. 7. 2019

Anna HONZÁTKOVÁ 31. 7. 2019

   Blahopřejeme 

Rozloučili jsme se s našimi občany:

Hana BLÄTTERBAUEROVÁ 24. 5. 2019 (91 let)

Božena KOHOUTOVÁ 27. 5. 2019 (80 let)

Miroslav DOKSANSKÝ 18. 6. 2019 (93 let)

Vojtěch SLÁMA 1. 8. 2019 (71 let)

   Čest jejich památce



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

Objektiv Nerost
2. díl 

tajenky
Kaz dřeva

Hliník (chem. 
značka)

Ničiti Podřízený
Mez. kód 
Lotyšska

999
(římsky)

1. díl
tajenky

Skotská
sukně

Švýcarská
řeka

Kelt

Rybářské 
náčiní

Úskok

Papoušek

Výklenek

Rumunské 
víno

Seveřan

Kamenec

Vědět
Slovenská lid. 

rada (zkr.)

Lovecký pes Spojka

Cizí ženské 
jméno

Město ve 
Švýcarsku

Citoslovce 
překvapení

Lama Halda

Obchodně insp. 
komora (zkr.)

Mužské 
jméno

Kšandy
Holandské 

platidlo
Srdečnice

Druh psa Šikmý výtah

Kanout

Pěšina

Tělocvičný 
prvek

Cizí mužské 
jméno

Sudokopytník

Barva Smyčka
Souhlas 

(slovensky)
Zabudovat 3. díl tajenky

Chlapecké 
jméno

Písemnost
Pohřební 
hostina

Upravené 
maso

Ruská délková 
míra

Plocha

Topivo Mzda

Družba 
(nářečně)

Tučnolistá 
rostlina

Nám
(německy)

Spoj Sibiřská 
lihovina

Inula 
(botanicky)

Brýle

Želet Postup Vytrvati Měch

Intriky

Milovat 
(italsky)

Část Tábora

Nerost
Název 

písmene

Kout

Hbitě
Sopka na 

Krétě

Citran 
stříbrný

Pokrývky těla 
obratlovců

Švédský 
historik

Peruánec Salto

Autorský arch 
(zkr.)

Citoslovce 
(drůbeží)

Mezinárodní 
úřad práce 

(zkr.)

Značka sýra Šachová 
fi gurka Spojené 

Arabské 
Emiráty1049 římsky Popravčí

Akademie věd 
(zkr.)

Planeta Český 
kronikář

Přitakání Označení 
množství

Ryby Část pluhu Příbuzná

Rozpouštědlo Lupen Kytovec

Pomůcka:  Amare, Arni, BIT, Gelios, Itrol, Knaak, OIK, Pret, RNS, SLR

Křížovka


