BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

únor 2020

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

7. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV
které se koná

V PONDĚLÍ 10. 2. 2020 V 17.00 HOD. V RESTAURACI
U CHALUPŮ NA BRAŠKOVĚ
s tímto programem:

1.

Zahájení

2.

Zpráva o ﬁnančním hospodaření obce k 31. 12. 2019

3.

Rozpočtové změny a opatření schválené Radou obce

4.

Program rozvoje obce

5.

Podání žádosti o dotaci – Ministerstvo pro místní rozvoj

6.

Kupní smlouva na prodej odd. částí pozemku p.č. 377/2

7.

Smlouva o pronájmu restaurace Pod Hvězdičkami

8.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věc. břemene – nové kabelové vedení
NN na poz. p.č. 61/17 a 377/2

9.

Smlouva o zřízení DSO Kladensko

10. Smlouva o věc. břemenu na poz. č. 50/15
11.

Smlouva s Městem Unhošť o poskytování pečovatelské služby

12. Souhlas s pracovně právním vztahem mezi obcí a členem zastupitelstva
13. Uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem na PD stavby “Úprava vodního
režimu V povodí Černého potoka, k.ú. Braškov”
14. Uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem na stavbu “Realizace šaten na
stadionu J. Valeše”
15. Souhlas s přijetím ﬁn. darů a darovací smlouvy
16. Diskuse

Ročník: 30 Číslo: 1

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané!
Dovolte mi krátkou rekapitulaci některých významných událostí z loňského roku.
V uplynulém roce se podařilo, doufejme, založit mimo jiné novou tradici „Letní
kino Na Háji“. Termín však nebyl úplně optimální na přelomu konce prázdnin.
Bude tedy přesunut více do teplejšího prázdninového období. Do konce loňského
roku se nepodařilo zprovoznit nové webové stránky obce, ale již v příštím měsíci
má být zahájen zkušební provoz nového webu. Doufám, a to je cílem, že budou
po všech stránkách kvalitnější a uživatelsky přívětivějších než naše současné
stránky. V závěru roku se stala obec majitelkou hospody „Pod Hvězdičkama“,
neboť rodina Karlíkova se rozhodla tuto prodat. Protože zastupitelstvo nechtělo,
aby obec přišla o tuto významnou dominantu valdecké návsi a v neposlední řadě
o služby, které tato hospoda historicky poskytuje. Pro návštěvníky hospody se
se změnou majitele nic nemění, neboť původní majitelé zůstávají v hospodě i
nadále, teď již v roli nájemníků.
Vloni se také podařila významná koupě neudržované zahrady vedle rybářského
areálu u braškovského rybníka. Tam plánujeme vybudovat nové zázemí pro
sportovní a kulturní vyžití dětí a mládeže. Fotbalový areál žije v současné době
rovněž stavebními aktivitami. V těchto dnech tam probíhá budování nových
šaten se sociálním a hygienickým zařízením. Ve stadiu příprav je výstavba nové
tribuny pro návštěvníky. Ta stávající, postavená úsilím dobrovolných brigádníků již dosluhuje a bude nahrazena moderní dřevěnou konstrukcí z lepených
vazníků.
Dovolte mi, abych ve svém zamyšlení vzpomenul na člověka, jehož většina z vás
zná z televizních obrazovek, nedávno zesnulého Jaroslava Kuberu. Člověka, jehož
názorů a pevného charakteru jsem si vždy považoval a bylo to o to významnější, že to byl politik. Jaroslav Kubera může být vzorem pro celou, a nejen tu
pravicovou, politickou scénu, kterou zlidšťoval a co víc ještě ozvláštňoval svým
osobitým humorem. Byl bych rád, aby zejména mladí politici následovali jeho
příkladu. Čest jeho památce!
Přeji si, abychom se v našem životě a práci setkávali především s obdobnými
lidmi, kteří nás obohacují a na oplátku, abychom i my občané Braškova obohacovali svými skutky ostatní spoluobčany. Řečeno slovy našich babiček : „Nečiňme
druhým to, co sami nechceme, aby nám druzí činili“. V tom vám do roku 2020
přeji hodně zdaru, pevné vůle i zdraví.

Usnesení a závěr

Ing. Petr Vacek, místostarosta
ou@braskov.cz

Izolační zeleň pod dálnicí

foto: Ing. J. Kolrusz

17.

Zprávy z obecního úřadu
USNESENÍ

USNESENÍ

6. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného
dne 25. listopadu 2019 v restauraci U Chalupů na
Braškově

24. schůze rady 9. 12. 2019
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo obce po projednání

•

souhlasí
• s rozpočtovou změnou č. 12

a) bere na vědomí:
1. Zprávu o ﬁnančním hospodaření obce k 31.10.2019
2. Informaci o změnách rozpočtu obce č. 8, 9 a 10 na rok 2019, schválených radou obce

•

schvaluje
• střednědobý výhled Obce na rok 2021–2022
• záměr na pronájem restaurace Pod Hvězdičkami
• cenovou nabídku od společnosti M.A.A.T. s.r.o. na vypracování projektové dokumentace pro
stavební povolení na akci : Úprava vodního režimu v povodí Černého potoka
• cenová nabídku od Ing. Jindřicha Pelána na provedení geodetického 3D zaměření pozemků
pro realizaci stezky Bezděkovská, Družecká
• uhrazení spoluvlastnického podílu nákladů na údržbu a provoz hřbitova Malé Přítočno
• termín 25. schůze RO na 13.1.2020 v 16:00 hod na OÚ Braškov

b) schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 11 z důvodu přijaté dotace a změn mezi paragrafy
2. Rozpočet obce na rok 2020 jako schodkový s příjmy ve výši 15.920.000,-- Kč a výdaji ve výši
25.920.000,-- Kč. Schodek bude hrazen ze zdrojů z minulých let.
3. Rozpočet MŠ Braškov na rok 2020 jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 5.437.000,-- Kč a a
rozpočtový výhled na r. 2021 s příjmy a výdaji ve výši 5.642.000,-- Kč a na rok 2022 s příjmy a
výdaji ve výši 5.748.000,-- Kč
4. Uzavření veřejnoprávních smluv č. 1, 2 a 3 pro rok 2020 o poskytnutí dotace SK Braškov, zapsaný
spolek:
• na celoroční provoz a údržbu sportovního areálu ve výši 145 tis. Kč;
• na provoz víceúčelového hřiště ve výši 20 tis. Kč;
• na krytí nákladů na činnost mládežnických fotbalových družstev ve výši 205 tis. Kč
5. Uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 4/2020 o poskytnutí dotace SDH Braškov na provoz a výdaje
kolektivů mladých hasičů ve výši 220 tis. Kč
6. Darovací smlouvu o poskytnutí výtěžku z veřejné sbírky ve výši 155.890,-- Kč Letohrádku Vendula, zapsaný spolek
7. Aktualizaci Programu rozvoje obce z listopadu 2019
8. Přijetí ﬁnančních darů a darovací smlouvy od ﬁrem a osob v celk. výši 60.000,-- Kč
9. Kupní smlouvu s p. K. Poubou na oddělenou část pozemku p.č. 430/4 o výměře 16 m2, vyčleněnou
z pozemku parc.č. 430/3 v k.ú. Kyšice, za cenu 2.000,-- Kč
10. Kupní smlouvu s p. M. Frantou na oddělenou část z pozemku p.č. 425/13 o výměře 44 m 2,
vyčleněnou z pozemku parc.č. 425/12, za cenu 5.500,-- Kč
11. Kupní smlouvu na pozemky p.č. 284/5, 284/6 a 11/10 v k.ú. Braškov za dohodnutou cenu
1.550.000,-- Kč
12. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o stanovení poplatku za komunální odpad
13. Dodatek č. 2 ke smlouvě s AVE Kladno č. 2015/3/06
14. Podání žádosti o dotaci na akci: Obytná zóna v ul. U Dubu Braškov – Valdek z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul – Podpora obnovy
místních komunikací
15. Dodatek ke smlouvě o pronájmu objektu s SK Braškov, z.s. a Konprax, s.r.o.
16. Výsledek výběrového řízení a výběr zhotovitele společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný
závod Dopravní stavby STŘED na stavební práce „Obytná zóna v ul. U Dubu Braškov – Valdek“
za cenu 6.873.362,30 Kč vč. DPH.
17. Výsledek výběrového řízení a výběr zhotovitele společnost IMK Kladno s.r.o. na projektovou dokumentaci „Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice Braškov“ za cenu 169.400,-- Kč vč. DPH
18. Smlouvu o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti CETIN
19. Členství Obce Braškov a stanovy Dobrovolného svazku obcí Kladenska
20. Kupní smlouvu na odkup restaurace Pod Hvězdičkami za dohodnutou cenu 4.500.000,-- Kč
c) souhlasí:
1. S přijetím dotace ve výši 450 tis. Kč na nákup dopravního prostředku pro jednotku SDH Braškov
a zavazuje se doﬁnancovat rozdíl mezi celkovou cenu a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů
2. Se zveřejněním záměru na odprodej oddělených částí pozemku parc.č. 377/15, 377/16 a st. 572
o celkové výměře 17 m 2, vyčleněných z pozemku parc.č. 377/2 v k.ú. Braškov dle GP
3. S bezúplatným převodem oddělených částí pozemků parc. č. 390/8, 390/9, 390/10, 390/11
vyčleněných z pozemků p.č. 390/1, 390/7 v k.ú. Braškov a oddělené části pozemku parc.č. 1399/19
vyčleněné z pozemku p.č. 1399/3 v k.ú. Velká Dobrá od Stč. kraje a oddělených částí pozemků
parc.č. 1489/4 a 1489/10 vyčleněných z pozemků p.č. 1489/4, 1489/5, 1489/6, 1489/7 v k.ú. Velká
Dobrá od Ředitelství silnic a dálnic.
4. S uzavřením Dohod o provedení práce s Ing. H. Vaitovou a J. Petákem, členy zastupitelstva obce,
na provedení kontroly hospodaření s majetkem a ﬁn. prostředky v MŠ Braškov a odměnou ve
výši á 1.000,-- Kč.
5. S navýšením min. výše ročních ﬁn. prostředků a uzavřením Dodatků ke Smlouvám o spolupráci
při zabezpečení požární ochrany s obcemi: Kyšice na 20.000,-- Kč a Velká Dobrá na 30.000,-- Kč.
d) pověřuje:
• starostu obce podpisem dnes schválených a odsouhlasených smluv a dodatků ke smlouvám

25. schůze rady 6. 1. 2020
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

•

souhlasí
• s rozpočtovou změnou č. 13
• s podáním žádosti o dodaci na dodávkové vozidlo pro jednotku SDH ze Středočeského kraje,
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
• s podáním žádosti o dodaci na vybavení osobními ochrannými prostředky pro jednotku SDH
ze Středočeského kraje, Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
• s podáním žádosti o dodaci na realizaci šaten na stadionu Jaroslava Valeše ze Středočeského
kraje, Fondu sportu a volného času
• s udělením ﬁnanční odměny předs. stavební komise
• s uzavření dohody o provedení práce na rozvoz obědů
• s podáním žádosti o dodaci na akci : Realizace šaten na stadionu Jaroslava Valeše z programu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul – Podpora
budová a obnovy míst aktivního a pasivního DT 117d8210H

•

schvaluje
• termín 26. schůze RO na 20.1.2020 v 16:00 hod na OÚ Braškov

26. schůze rady 20. 1. 2020
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

•

schvaluje
• čerpání ﬁnančních prostředků z rezervního fondu ve výši 20 000,- Kč a investičního fondu ve
výši 54 100,- Kč pro MŠ Braškov
• termín 27. schůze RO na 3.2.2020 v 16:00 hod na OÚ Braškov
• program 7. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Braškov, konaného dne 10.02.2020 v 17:00
hod na OÚ Braškov

OBYVATELÉ DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
KE DNI 31. 12. 2019
kategorie

Dospělí .................................................................................................................................................................................................................................................. 859
Dospělí – muži
409
Dospělí – ženy
450
Děti (15–18 let) .......................................................................................................................................................................................................................... 38
Děti (15–18 let) – chlapci
19
Děti (15–18 let) – dívky
19
Děti (do 15 let) ....................................................................................................................................................................................................................... 181
Děti (do 15 let) – chlapci
94
Děti (do 15 let) – dívky
87
Děti (6–7 let) .................................................................................................................................................................................................................................. 26
Děti (do 3 let) ............................................................................................................................................................................................................................... 48
Celkem obyvatel .............................................................................................................................................................................................................. 1078
Průměrný věk obyvatel ............................................................................................................................................................................................. 41.48

A léta běží…

USNESENÍ
23. schůze rady 18. 11. 2019
Rada obce Braškov po projednání:

počet

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narodili se:
Matyáš BÍLEK

•

•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
schvaluje
• cenovou nabídku od společnosti KS montáže, s.r.o. na rozšíření výkopu pro uložení datového
kabelu v ul. Polní za 250,- Kč/bm
• hodnotu věcného břemene - uložení kabelů NN společnosti ČEZ v ul. Polní za 300,- Kč/bm
• plán inventur k provedení inventarizace majetku a závazků pro rok 2019
• termín 24. schůze RO na 9.12.2019 v 16:00 hod na OÚ Braškov

Miriam LADMANOVÁ

12. 11. 2019
2. 12. 2019

Michael HELTA

5. 12. 2019

Barbora KOLAFOVÁ

15.12.2019

Aisha ALI

11. 1. 2020
Blahopřejeme

Rozloučili jsme se s našimi občany:
Šárka KONŠTACKÁ

2. 12. 2019 (44 let)

Josef CÁBA

21. 1. 2020 (79 let)
Čest jejich památce

Zprávy z obecního úřadu
HOSPODAŘENÍ OBCE BRAŠKOV V R. 2019
příjmy rozpočtu
Paragraf

Název položky

SR

UR

čerpání k 31.12.

Daňové příjmy

13288000

16865531

18485259

3312 Hudební činnost

0

155000

142500

3613 Nebytové hospodářství

36000

36000

36000

3631 Veřejné osvětlení

50000

50000

50370

3639 Komunální služby a územní rozvoj

135500

135500

135334

3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů

100000

88800

62986

0

51200

62916

23490

28690

5816

2000

2000

1373

616215

616215

5512 Požární ochrana - dobrovolná část
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy a výdaje z ﬁnančních operací

0

6330 Převody vlast. Fond. v rozpoč. územ. Úrovně
CELKEM

13635000,00

Stavy na účtech

ZBÚ
ČNB

13540742,1 Kč
2427900,92 Kč

18028946 19598769,00

(SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet)

výdaje rozpočtu
Paragraf

Název položky

SR

čerpání k 31.12.

650000

252871

111357

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

650000

732650

438668

2223 Bezpečnost silničního provozu
2341 Vodní díla v zemědělské krajině

130000

130000

118250

1030000

1814493

1756976

3111 Mateřské školy

250000

698508

698508

3112 Hudební činnost

200000

226000

215756

80000

80000

69559

200000

371600

285851

3319 Ostatní záležitosti kultury

95000

88450

76822

3399 Záležitosti kultury

40000

47000

25110

350000

350000

350000

80000

100000

96827

0

21200

18349

400000

508000

398002

3314 Činnosti knihovnické
3315 Činnosti muzeí a galerií

3419 Ostatní tělovýchovná činnost
3421 Využití volného času dětí a mládeže
3613 Nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby a územní rozvoj

100000

38570

38570

1425000

749507

626814

3721 Sběr a odvoz nebezp.odpadů

20000

30000

18751

3722 Sběr a odvoz nebezp.odpadů

480000

668135

622673

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů

270000

149300

122238

3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň

710000

858200

816417

60000

69500

64423

5512 Požární ochrana

500000

1051548

826388

6112 Zastupitelstva obcí

700000

1218000

1217882

0

29000

29715,65

2413000

3343200

3154589

12000

12000

11205

140000

175000

151295

5399 Ost.zálež.bezpečnosti veř.pořádku

6117 Volby do Evropského parlamentu
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy a výdaje z ﬁn.operací
6320 Pojištění funkčně nespeciﬁkované
6330 Převody vlast.fon.v rozpo.územní úrovně
6399 Ostatní ﬁn.operace

0

616215

616215

150000

1100000

1099910

2500000

2500000

2500000

8124 Splácení úvěru
CELKEM
Úvěr

UR

2212 Silnice

13635000

4.901.000 Kč

18028947 16577120,65

(SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet)

PROČ ŽIJÍ MEZI NÁMI?
Někdy v minulosti byla veřejnost masírována zprávami o údajném přemnožení divočáků – prasat
divokých – SUS SCROFA z latiny. Množily se zprávy o útocích na majetek – pole, role, golfová hřiště,
letiště, parkoviště, popelnice, pejskaře, houbaře a snad i ve zlaté matičce bylo toto stvoření spatřeno.
Proč, můžeme se ptát? Protože svými čenichy při hledání potravy rozrývají zem… a ta se pak jeví
neestetickou. Byly povoleny odstřely i pro nemyslivce!!!! A hle, řádění tohoto tvora zřejmě někde
ustalo… ovšem v okolí naší obce, patrně výše uvedená opatření nepomohla!!!
Na braškovskovaldeckotoskánských ulicích, lesních a polních cestách, chodnících, hřištích, odpočivadlech, lavičkách, u rybníků a na autobusových zastávkách řádí podobný tvor stále…zem sice nerozrývá…
ale po svém pobytu v lokalitě zanechává: krabičky od cigaret, pytlíčky od THC, dámské vložky – většinou
použité, rozlámané rtěnky, lahve od všehokoli, krabice od toho samého, kondomy nové i naplněné, a
obaly od nich, plechovky, snad od paštik, petláhve od nápojů… a vše pak korunuje svými vlastními
exkrementy-zvratky a stolice, rozdílné konzistence. A dá se říci, že se chová čím dál agresivněji.
Co bude dál… kdo ví??? To, že naše zem nevzkvétá, řekl kdysi jeden bývalý politik… já bych dodal: ani
nemůže a nebude, pokud mezi námi trpíme tvora – SUS SCROFA – HOMO SAPIENS!
A pokud budeme PRASATA i nadále mezi sebou tolerovat…????
Co bude dál… kdo ví ???
P.S. – sus scrofa se k svému okolí chová lépe než homo sapiens!!!!!!
Občan Pavel Stádník

PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV  ÚNOR 2020
NÁZEV PROJEKTU

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY v Kč
KOMUNIKACE, CHODNÍKY, VJEZDY, STEZKY, PARKOVIŠTĚ, PŘECHODY
POPIS PROJEKTU

Rekonstrukce ul. AKÁTOVÁ II. část

Rekonstrukce zbývající části komunikace bude provedena jako obytná
zóna (bez chodníku)

Rekonstrukce ul. V ZÁTIŠÍ

Oprava komunikace bude provedena jako obytná zóna (bez chodníku)

Rekonstrukce ul. V DUBINÁCH

Oprava komunikace s přilehlým parkovacím pásem bez chodníku

Rekonstrukce ul. U SBĚRNÉHO DVORA

Oprava komunikace bez chodníku s rozšířeným zeleným pasem a obratištěm

Rekonstrukce ul. U DUBU

Oprava komunikace bude provedena jako obytná zóna (bez chodníku)

Rekonstrukce ul. POD HORKOU

Oprava komunikace, vybudování a rozšíření nového chodníku v celé
délce trasy

1 755 000

PŘIPRAVENOST
PROJEKTU
Úprava projektové dokumentace

1 110 000 Vydáno stavební povolení
Úprava projektové doku1 049 000
mentace
357 000 Vydáno stavební povolení
Vydáno stavební povolení
6 500 000 Opětovně bude požádáno
o dotaci 5/2020
Vydáno stavební povolení
9 000 000 Úprava projektové dokumentace

MANAŽER
PROJEKTU
Ing. Dolejšová
Ing. Vacek
Ing. Weber
Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová
Ing. Dolejšová
Ing. Dolejšová
Ing. Weber
Ing. Dolejšová
Ing. Weber

Zprávy z obecního úřadu
PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV  ÚNOR 2020 POKRAČOVÁNÍ
NÁZEV PROJEKTU

POPIS PROJEKTU

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY v Kč

PŘIPRAVENOST
PROJEKTU
Úprava projektové doku1 000 000
mentace
Vydáno stavební povolení
700 000 04/2019 bylo požádáno
o dotaci z MAS
Vydáno stavební povolení
700 000 04/2019 bylo požádáno
o dotaci z MAS

Dokončení vjezdů a vstupů - TOSKÁNKA

Dokončení opravy vjezdů a vstupů podél ul. Pražská

Výstavba chodníku ul. DRUŽECKÁ

Výstavba chodníku podél rodinných domů ve směru na Družec

Výstavba (prodloužení) chodníku ul. BEZDĚKOVSKÁ

Dokončení chodníku podél rodinných domů až k lesní cestě Kamenka

Stezka BRAŠKOV, VALDEK – DRUŽEC

Stezka pro pěší od valdeckého rybníka podel komunikace III/ 2013 do
obce Družec

15 000 000 Připravuje se studie

Stezka BRAŠKOV, VALDEK – HORNÍ BEZDĚKOV

Stezka pro pěší z valdecké, lesní cesty Kamenka podél komunikace
III/2012 do obce Horní Bezděkov

20 000 000 Připravuje se studie

Výstavba (prodloužení) chodníku,
ul. KARLOVARSKÁ – CYKLOSTEZKA

Pokračování chodníku podél komunikace ul. Karlovarská ve směru Kyšice. Chodník bude prodloužen ke stávající cyklostezce

Propojení ulic V PODLÍSKÁCH a BRIGÁDNÍKŮ
PARKOVÁNÍ osobních automobilů před prodejnou COOP ul. Dukelská
PARKOVÁNÍ osobních automobilů u braškovského rybníka ul. Ke Skalce
Realizace a rekonstrukce PŘECHODŮ PRO
CHODCE a PŘECHODOVÝCH MÍST v obci

Jedná se o propojení ulic V Podlískách a Brigádníků v horní části u plynové stanice

Vybudování parkovacích míst v ul. Ke Skalce

1 500 000 Připravuje se studie

Rekonstrukce VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Doplnění stávajícího VO, výměna starých stožárů

ROZVOD OPTOVODIČŮ, KAMEROVÝ SYSTÉM v obci

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

Systém pro RYCHLOU DISTRIBUCI HLASOZavádění moderních technologií pro rychlejší informovanost obyvatel,
VÝCH ZPRÁV varovného nebo infor. charakteru
např. MOBILNÍ ROZHLAS
při mimořád. událostech
Oprava objektu správce, kolumbária, márnice, úprava vstupu prostranOprava areálu HŘBITOVA Pletený Újezd
ství
INFORMAČNÍ SYSTÉM OBCE
Obecní webové stránky jejich správa, noviny
Rekonstrukce stávajícího oplocení, rozšíření zpevněných ploch z betoVÝTVARNÁ DÍLNA – rekonstrukce oplocení, rozšíření zpevněných ploch a jejich
nové dlažby. Přestřešení (prodloužení stávající střechy přes zpevněnou
přestřešení
plochu.
Tvorba nebo aktualizace strategických dokumentů obce (např. koncepce
PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD BRAŠKOV – nástroje pro komunikace s veřejností, koncepce hospodaření s vodou, strategie udrkomunikaci s veřejností
žitelného rozvoje odpadového hospodářství, strategie rozvoje veřejné
zeleně, atd.)
Doplnění vodorovného a svislého dopravního značení, měřiče rychlosti,
DOPRAVNÍ BEZPEČNOST V OBCI
označení přechodových míst mimo obec, realizace nových přechodových
míst a přechodů, atd.
PODZEMNÍ KONTEJNERY NA KOMUNÁLNÍ Výměna stávajících kontejnerů umístěných na veřejných prostranstvích
ODPAD
v obci
KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
Pořízení komunální techniky k úklidu veřejných prostranství
Dovybavení SBĚRNÉHO MÍSTA technikou a
Dovybavení stávajícího sběrného místa např. kontejnery, rampy, zastřezařízením pro třídění odpadu
šení, lis atd.
Rekonstrukce restaurace POD HVĚZDIČKAMI

Celková rekonstrukce objektu restaurace Pod Hvězdičkami, realizace
parkovacích míst, venkovní zahrádky, atd.

SPORT, HŘIŠTĚ, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Výstavba sportovní haly na fotbalovém hřišti včetně zázemí (šatny, soc.
Výstavba SPORTOVNÍ HALY vč. zázemí
zařízení, tribuna pro diváky, vzduchotechnika atd.) Hala bude umístěna
v prostoru stávajících fotbal. kabin
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ s umělým povrchem Výstavba hřiště s umělým povrchem, mantinely, ochranným oplocením,
na fotbalovém hřišti
osvětlením. Hřiště bude určeno pro více sportů
Pořízení nového zastřešení včetně prostoru pro občerstvení, výměna
Oprava FOTBALOVÉ TRIBUNY
sedadel, osvětlení
Nákup DODÁVKOVÉHO VOZIDLA PRO JED- Dodávkové vozidlo na převážení materiálu a osob pro jednotku Sboru
NOTKU SDH
dobrovolných hasičů
Výstavba KOMUNITNÍHO CENTRA pro volno- Objekt pro aktivity zájmových skupin a spolků, úprava prostranství
časové aktivity
pozemku a infrastruktury
Realizace ŠATEN na stadionu Jaroslava Valeše

Revitalizace BRAŠKOVSKÉHO POTOKA,
výstavba rybníku

Připravuje se studie a
rozpočet
1 500 000 Připravuje se studie

TEPELNÁ ČERPADLA do obecních objektů
ELEKTROMOBILITA
Rekonstrukce místního ROZHLASU

Rozšíření – HASIČSKÁ ZBROJNICE

Připravuje se projektová
dokumentace

Vybudování parkovacích míst před prodejnou COOPu v ul. Dukelská

Výstavba a rekonstrukce přechodů pro chodce a přechodových míst
např. ul. Sportovců, Družecká, Karlovarská, Rudé armády atd.
STAVBY A ZAŘÍZENÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
Oprava objektu bývalého COOPu. V objektu budou zřízeny služby pro
občany
Přístavba garáže a zázemí v místě malého skladu vedle hasičské zbrojnice
Výměna zdrojů tepla v obecních objektech za tepelná čerpadla
Pořízení nabíjecí stanice pro elektrovozidla
Výměna ústředny rozhlasu a amplionů. Zlepšení vlastností poslechu

CENTRUM SLUŽEB

3 200 000

5 000 000 Připravuje se studie

20 000 000
4 000 000
—
—
1 000 000

Úprava projektové dokumentace
Vypracovaná studie
Podána žádost o dotaci
—
—
—

500 000 Vypracovaná studie

3 000 000 Vypracovaná studie
500 000 —
1 000 000

Připravuje se projektová
dokumentace

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová
Ing. Dolejšová
Votava
Ing. Dolejšová
Ing. Vacek

1 000 000 Připravuje se studie

Ing. Dolejšová
Ing. Vacek

— Připravuje se studie
1 500 000 —
30 000 000 Připravuje se studie
30 000 000 Připravuje se studie

Vydáno stavební povolení,
30 000 000 úprava projektové dokumentace
4 000 000 Vypracovaná studie
6 000 000

Připravuje se projektová
dokumentace

1 500 000 Podána žádost o dotaci
5 000 000 Připravuje se studie

Probíhá průběžně v jarních
a podzimních měsících

Výsadba ZELENĚ V EXTRAVILÁNU obce

Doplnění výsadeb zeleně na polních cestách a stezkách. Výsadba izolační zeleně v okolí komunikací.

—

Probíhá průběžně v jarních
a podzimních měsících

Na všechny uvedené projekty hledá Obec Braškov vhodný dotační titul

Ing. Dolejšová
Ing. Vacek
Ing. Dolejšová
Horník, Votava
Ing. Dolejšová
Ing. Dráb
Ing. Dolejšová
Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

1 000 000 Podána žádost o dotaci

—

Vybudování zemního valu a jeho ozelenění podél komunikace D6.

Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová
Bečka
Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová
Bečka
Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Bečka
Ing. Dolejšová
Ing. Weber
Ing. Dolejšová
Ing. Weber
Ing. Dolejšová
Ing. Weber
Ing. Dolejšová
Ing. Weber

Ing. Vacek
Laitner

Doplnění výsadeb zeleně na veřejných prostranstvích

PROTIHLUKOVÝ OCHRANNÝ VAL podél D6

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

500 000 —

Připravuje se výběrové
1 300 000 řízení
Podána žádost o dotaci
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZELEŇ, VODNÍ PLOCHY, POLNÍ CESTY
Podána žádost o územní řízení,
Úprava koryta braškovského potoka (rovný tok koryta bude změněn),
6 000 000 zpracovává se projektová dokuvybudování rybníku a tůní, terénní úpravy
mentace pro stavební povolení

Obnovení polní cesty a odvodnění, DUBINY –
VESELOV

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Ing. Vacek
Laitner

Vestavba šaten do stávajícího objetu na fot. hřišti

Výsadba zeleně okolo asfaltového parkoviště před hřbitovní zdí. Doplnění zeleně v areálu hřbitova
Obnovení polní cesty a vybudování odvodňovacího žlabu od dubové aleje
směr les Veselov (katastr Velká Dobrá)

Ing. Dolejšová

1 000 000 —

Výsadba ZELENĚ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH obce

Výsadba zeleně – HŘBITOV Pletený Újezd

MANAŽER
PROJEKTU

80 000 Vypracovaná studie

Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz
Ing. Dolejšová
Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz
Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Bečka
Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Ing. Vacek
Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová
Horník, Votava
Ing. Dolejšová
Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz
Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz
Bc. Novotná
Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz
Bc. Novotná
Ing. Dolejšová

1 500 000 Vypracovaná studie

Ing. Kolrusz

— Vypracovaná studie

Ing. Kolrusz
Ing. Dráb

Zprávy z komisí
PES MEZI LIDMI MUSÍ BÝT TRVALE POD
KONTROLOU
Obliba psů je stále na
vzestupu, ale někteří
majitelé psů se dopouštějí stále stejných chyb.
Pořizují si často plemena, o kterých neví
vůbec nic a dají jen na
pr v ní dojem, z vlá ště
když se jedná o štěně.
Při výběru psa je proto
nejdů le ž itější to, do
jaké míry jsme schopni
mu vytvořit podmínky, odpovídající jeho
určení. Především na
tom totiž záleží jeho
další vývoj a jeho spokojenost. Je to stejné,
jako nutit člověka do
činnosti, ke které nemá
vrozené předpoklady.
K těmto omylům patří
i koupě psa jako dárek
dítěti, nebo koupě s cílem hlídání nemovitostí. Právě takoví pejsci
končí často na ulici a
poté v útulcích ve velmi
zanedbaném stavu a s
narušenou psychikou.
Málokomu se poda ř í
vytvořit pro psa ideální
podmínky, ale je třeba mu kromě kvalitní výživy zajistit alespoň pravidelné venčení nejméně
dvakrát denně. Pes se nám odmění upřímnou láskou a také tím, že nebudeme po něm uklízet
zahradu. Pes totiž, stejně jako lidé, potřebuje sociální kontakty i mimo svůj domov. Součástí
poznávání okolí je nejen registrace a rozlišování pachových stop, ale i umísťování stop vlastních.
Psi, stejně jako ostatní zvířátka, přirozeně „značkují“ v přírodě na vyvýšených místech. Tato
místa jsou na mezích za okraji revitalizovaných polních cest, kde exkrementy nevadí. Pokud
se to ale nepovede, jsme povinni to neprodleně napravit. Nevím o jiné obci, kde by pejskaři
měli k dispozici 10 kilometrů travnatých cest, jako máme u nás. Lidé, kteří tyto základní
potřeby psa nejsou schopni naplnit, by si měli koupi psa dobře rozmyslet. Takoví psi
jsou totiž nešťastní, nespokojení a stávají se agresivními. Najevo to dávají často soustavným
zdánlivě bezdůvodným štěkotem, který obtěžuje široké okolí. Pokud se jim podaří z tohoto vězení
uniknout, jsou nebezpeční pro ostatní psy i pro obyvatele obce. Takové případy s vážnými
zraněními jsme v obci již řešili a jen díky toleranci poškozených neskončily u soudu.
Proto si nepřejeme řešit další.
Samozřejmou podmínkou pro venčení psa na veřejných prostranstvích, včetně polních a lesních
cest, je kromě vodítka základní poslušnost a ovladatelnost psa. Pes musí být odmala v
tomto směru cvičen. Musí spolehlivě reagovat alespoň na základní povely, jako „k noze“, „sedni“,
„lehni“, „fuj“. Dnes existuje řada možností, jak se naučit psa ovládat a lépe mu porozumět. Jsou k
dispozici odborné kurzy, výcviková střediska a podobně. Odmala musí být jasné, že je podřízen
svému pánovi a ne naopak. Kritické situace, se kterými mám vlastní zkušenosti nastávají, pokud
vede majitel dva i více psů. To už zvládne bezpečně pouze kynolog s dokonalým výcvikem psů.
Jinak nezvladatelnou smečku tvoří již dva psi. Jednoduše řečeno: psa, kterého nedokážeme
zastavit, nemůžeme vést bez vodítka. V naší Obecní vyhlášce naleznete i dvě místa pro tzv.
Volné pobíhání psů. Avšak i na těchto místech musí být pes pod neustálým dohledem
a přímým vlivem osoby doprovázející psa. Ta nese i zde za psa plnou odpovědnost.
Potkávání pejskařů však stále není bez problémů. Nejhorší bývají první kontakty a seznamování,
které by měly probíhat se zkráceným vodítkem. Setkáváme se s opakovanými stížnostmi na
arogantní a bezohledné chování některých nových občanů se psy. Ti nejsou ochotni ani
přes důrazné upozorňování své psy zapnout na vodítko a zkrátit jej na minimální délku, natož
u agresivního psa použít košík. Tím ohrožují ostatní, které tak donutí svého psa bránit, nebo
menšího psa vzít do náručí. Tito lidé dokonce nechávají volně pobíhat psy po polích a přilehlých
remízcích a lesích. Tím ohrožují poslední zbytky lesní a polní zvěře, zdecimované automobily
při jejich migraci přes silnice a dálnici. Oni nevědí, že pokud jejich pes honí zvěř v revíru
200 metrů od zástavby, může být zastřelen členem mysliveckého sdružení.
Tento stav už nebylo možno dále tolerovat a proto jsme se rozhodli v souladu s dispozicemi Ministerstva vnitra vydat v roce 2016 Obecně závaznou vyhlášku o pravidlech
pro pohyb psů na veřejných prostranstvích obce Braškov. Veřejnými prostranstvími jsou
přirozeně nejen místní komunikace, chodníky a všechny obecní plochy v zastavěné části obce, ale
i všechny polní a lesní cesty v katastru obce. Tato vyhláška je k dispozici na webovém portálu
obce, přesto ji opakovaně uvádíme i v příloze tohoto článku.
Stále se v mediích dovídáme o tragických případech při napadení lidí i psů. Bylo zaznamenáno
bohužel i několik případů u dětí. Proto se setkáváme i s kritickými novinovými články, které
naléhavě vyzývají k úpravě stávající legislativy. Jeden z nejvýraznějších byl publikován v MF
Dnes 22.9.2016 pod titulkem: Pes je zbraň. Ať je na něj zbrojní pas. Jako varování před
bezohledným a cynickým jednáním majitele psa musím zmínit těžké zranění běžkyně v obci
Vráž na Berounsku. Vzhledem k tomu, že na svých pravidelných procházkách potkávám mnoho
sportujících žen, pokládám za správné článek z MF Dnes ze dne 23.ledna tohoto roku přiložit
v plném znění:
Pes pokousal ženu do ňadra. Přestala kojit.
Beroun. Policie vyšetřuje další napadení člověka československým vlčákem. Po smrtelném zranění na Chrudimsku zranil pes stejného plemene ženu v obci Vráž u Berouna. Na lesní cestě vedl
mladík psa na vodítku, ale náhlý útok na běžící ženu zastavit nedokázal. „Měl sluchátka na uších
a mobil v ruce, tak jsem raději přešla do kroku. Kluk se mne nelekl, přesto mi jeho pes najednou
vyskočil po krku. Jak jsem ucukla, zakousl se mi do levého ňadra a srazil mne na zem,“ popsala
iDNES.cz šestatřicetiletá žena Jana M. Několik desítek sekund byl pes zakousnutý a žena držela
jeho čelisti ve strachu, že ňadro utrhne.
„Kluk psa ani nepotrestal, jen se mne zeptal, zda jsem v pohodě“, líčí Jana. Záchranku si zavolala
sama. Rány se nehojily a stále hnisaly, žena tak musela přestat kojit dceru. Místní policisté útok
vyšetřují, ale nechtěli údajně s napadenou ženou věc ze začátku řešit s tím, že se mají vyrovnat
mimosoudně. „Nechtěli ani sepsat moji výpověď,“ dodala Jana. Na majitele podala trestní oznámení. – Roman Šafhauser.
Naším přáním je, aby se potkávání pejskařů v naší obci stalo příjemnou společenskou záležitostí
jak pro pejsky, tak pro lidi a ne stresujícím zážitkem, či dokonce poškozením zdraví.
Ing. Jiří Kolrusz,
komise pro životní prostředí a veřejný pořádek

Zprávy z komisí

Předprodej vstupenek na OÚ Braškov po a st: 8.00–12.00 a 14.00–17.00 hod.

Hasiči informují
Rok 2020 začal pro naši jednotku poměrně brzo a to hned
na Nový rok v 0:45 výjezdem k požáru pyrotechniky na
střeše přízemní budovy v Kladně.
16.ledna se konala Výroční valná hromada našeho sboru.
Přibližně hodinu před jejím začátkem vyjela jednotka
k ohlášenému požáru bytu v Italské ulici, zde naštěstí šlo
o tzv.“kastrůlek“ kdy došlo ke spálení brambor na sporáku.
Členové z výjezdu se tedy stačili včas vrátit na začátek
Valné hromady , kde se letos krom jiného volil i výbor sboru
na další pětileté období. Bohužel, tím zásahy s žádnou nebo
mizivou škodou skončily a 20.ledna vyjížděla o půlnoci
jednotka s oběma CAS na požár osobního automobilu
pod přístřeškem do obce červený Újezd. Před dojezdem
jednotek se však ohneň rozšířil i na přilehlý RD, který byl
postaven jako dřevostavba, a tak zásah trval do ranních
hodin.O pět dní později byla jednotka povolána s AS i
výškovou technikou k požáru bytu v 11. NP panelového
domu v Kladně. Zde členové jednotky především prováděli v dýchací technice záchranu osob za pomocí
vyváděcích masek. Celkem bylo s ostatními zasahujícími jednotkami evakuováno 66 osob.
Od výjezdů teď zpět k Výroční valné hromadě SDH. Výbor byl zvolen tzv.“staronový“: starosta – Petr Jelínek,
místostarosta- Marie Kocálová, velitel SDH – Tomáš Votava, hospodářka a pokladní – Monika Burgrová,
vedoucí mladých hasičů – Markéta Chalupová. Vedoucím kontrolní a revizní komise pak Hugo Laitner.
Komisi dále tvoří Jana Ondráčková a Lenka Šmídová. Velice pěkným aktem na VVH pak bylo pasování

mladých hasičů, kterým již bylo nebo v brzké době bude 18 let, na takzvané „velké hasiče a hasičky“.
Pokud vás více zajímá co se děje u Braškovských hasičů, zajděte buď na webové stránky nebo facebookový proﬁl a zde najdete vždy aktuální zprávy doplněné o foto.
Za Hasiče Braškov Hugo Laitner

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ
CO NÁS ČEKÁ V 2. POLOVINĚ SEZÓNY 2019–2020:
Další výlet – Aquapark Slaný 4. 1. 2020
Opět jsme na začátku roku vyrazili do Aquaparku.
11. 1. 2020 – Valná hromada SDH Braškov
Součástí programu bylo i slavnostní pasování
nových dospělých hasičů na „velké holky“ a
„velké kluky“. Jde o první z našich mladých hasičů, kteří v letošním roce dosáhnou dospělosti.

První závody v roce 2020, byly pro Braškov opět
veleúspěšné.
18. 1. 2020 – závody v Brandýsku – Plamínci
(přípravka) – stříbrní, Soptíci (mladší žáci) –
stříbrní a Tazmáni (starší žáci) – zlatí.
CO NÁS ČEKÁ:
8. 2. 2020 – budeme poprvé pořádat zimní závod. Rozhodli jsme se, aby se děti
i v zimě pořádně hýbaly uspořádat
ve sportovní hale Unhošť Braškovskou štafetu dvojic.
4. 4. 2020 – Železný Soptík ve Hřebči
18. 4. 2020 – požární útok ve Lhotě
25. 4. 2020 – dorost na Braškově
2. 5. 2020 – požární útok v Žilině
9. 5. 2020 – dorost v Plchově
22.–24. 5. 2020 – Okresní kolo Plamene v Plchově
ZVEME VÁS:
16. 2. 2020 – na Dětskou maškarní zábavu od 15:00 hod do Hospody U Chalupů.
Tentokrát s tématem DIVOKÝ ZÁPAD.
Text: hlavní vedoucí Markéta Chalupová
Markéta Chalupová,
hlavní vedoucí Mladých hasičů

Knihovna
CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ? VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
BELETRIE
Bauer ,J.: Spiklenci, obruče a kladiva
Brown , S.: Zuřivost
Devátá, I.: Lázeňská kůra
Deaver,J. : Hra na nikdy
Donátová, U. : Matka v trapu
Francis, D. : Návrat diplomata
Gaynor, H. : Poslední Vánoce v Paříži
Grisham, J. : Vánoce nebudou
Horáková,N. : Tři v kruhu
Kačírková,E. : Nenechám tě odejít
Klevisová, M. : Dům na samotě
Klevisová, M. : Zmizela v mlze
Mlynářová , M. : Asi nejsem ženská
Mlynářová , M. : Chalupářkou z donucení
Mlynářová, M. : Z lodiček do holin
Mlynářová, M. : Život jako hobby
Robertsová, N. : V pasti lásky
Steel, D. : Společný byt

Steel, D.: V pravý čas
Váňová, M. : Kukaččí mládě
Vondruška , V. : Mstitel z Jenštejna
Whitton, H. : Sága rodu Reissových
NAUČNÁ LITERATURA
Brandt, I. : Hmyz
Čihař, M. : Brdy. Tajemné hory v srdci Čech
David, P. : Krkonoše známé i neznámé
Gardner, D. : Nezapomenutelné legendy
Hofmanová, H. : Ptáci naší zahrady
Klih, I. : Výlety podél Berounky
Macek, P. : Takový byl Karel Gott
Müller, S.: Chutně pro diabetiky
Zídek, P. : Utajená láska prezidenta Masaryka
Smolík, H. : Vesmír. Interaktivní kniha
Špaček, L.: Malá kniha etikety pro každý den
Špaček,L. : Malá kniha etikety u stolu

VÝPŮJČNÍ DOBA: STŘEDA 16.00–18.30

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE
Petr Macek : Takový byl Karel Gott
Tato kniha je oslavou života Karla Gotta. Klíčové osobnosti z jeho okolí v ní hovoří o svých zkušenostech a zážitcích s milovaným zpěvákem. Zhruba polovina těchto rozhovorů vznikla na jaře roku
2019 před jeho narozeninami. Druhá část osobností pak o zpěvákovi hovořila krátce po jeho smrti.

ČINNOST KNIHOVNY V ROCE 2O19
Knihovnu navštěvovalo 153 čtenářů, z toho 41 dětí. Celkem bylo uskutečněno 1 200 návštěv a bylo
půjčeno 2 842 knih.
Knihovna má nyní ve svém fondu 4 316 svazků knih. V roce 2019 byly pořízeny nové knihy a časopisy
za 35 686 Kč. Celkem bylo zakoupeno 185 nových svazků knih. Knihovní fond je navíc posilován
výměnnými soubory knih ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně, které zajišťují čtenářům pestrý
a bohatý výběr.
Knihovna pokračovala v pořádání výtvarných kurzů pro dospělé, kde byla možnost naučit se různé
techniky a pracovat s rozdílnými materiály. (Tupování porcelánu. Smaltování bez pícky. Látkové
tulipány. Mandaly z čajových sáčků. Tisk mandal na trička. Batika hedvábí Šibory. Drátování vánočních závěsů.) Pokračovala i činnost Kroužku malých výtvarníků. Děti se scházely každý pátek
(mimo prázdnin) ve výtvarné dílně v podkroví OÚ Braškov. Tato tvůrčí činnost děti zajímá a svoje
dovednosti stále zdokonalují.
Knihovnu opakovaně navštěvují také děti z místní mateřské školky, seznamují se s činností knihovny
a novými knihami. Oblíbené je promítání pohádek.
O služby knihovny je stále velký zájem. Vedení obce o svoji knihovnu dobře pečuje a dostatečně ji
ﬁnančně zajišťuje.
Věra Přibylová, knihovnice

Okénko pro děti
NOVÉ KNIHY PRO VÁS:
Disney, E. : Postýlková sbírka pohádek
Pabstová, I.: Moje nejmilejší příběhy o
zvířátkách
Procházková, I. : Myši patří do nebe
Smolík, H. : Vesmír

Stehlík, L. : Ladovy veselé učebnice. Savci,
ptáci, brouci a hmyz
Steklač, V. : Boříkovy lapálie
Suessová, A. : Moje nejmilejší příběhy
o zvířátkách
Zábavné tvoření

Křížovka
Bohové

Mužské
jméno

2. díl
tajenky

Ona
(slovensky)

Papoušek

Plemeno

Dětské tábor.
Iglú Divoká Odra
(zkr.)

Nemanželské
dítě

Když
(zastarale)

Psovitá
šelma

Chemický
prvek

Město v
Čechách

Gruzínská kom.
společnost
(zkr.)

Předložka

Italský vítr

Verdiho opera

Obec spisovatelů (zkr.)

Váha

Gumová
obuv

Pokyn psovi

Evropské
horstvo

Část plošné
míry

Pobídky

Rušit stehy

Čaj

Český ﬁlm.
režisér

Heslo

Temnota
(angl.)

Jihoafrický rand
(platidlo)

Zn. sportovního
oblečení

Místní
organizace (zkr.)

Vojenský útvar

1. díl tajenky

Hlava šíitů

SPZ voz.
Praha-západ
a Pardubic

Jednoduché
plavidlo

Severská
usedlost

Nám patřící

Dom. mužské
jméno

Český
spisovatel

Brázda
(nářečně)
Plošná míra

Květina

Centr. automat.
inspekce
Sokolů

Plovoucí dok

Římsky 55

Rumunské
město

Agresivní člen
rodiny

Hlt kořalky
(dle Mrštíka)
Amatérská
fotb. asociace
Somálska (zkr.)

Vrch

Lákadlo
Cizí mužské
jméno

Severská zvířata
Povlak

Chem. zn.
arsenu a hliníku

Rychlý pohyb

Vepřové (angl.)

Rozpouštědlo

Český herec

Část obličeje

Mýdlo (angl.)

Kořist

SPZ Rychnov/K
a Mostu

Ruské město

Tělo
(slovensky)
Jádra atomů

Ryba

Vysoká karta
Tělní tekutina

Oblast cen.
papírů
(italsky)

Cizí ženské
jméno

Pokladna

Část kabátu

Dravý pták

Snad

Umyvadlo

Dovednost

Indiánská
zbraň

Kalaba

Nepatrná částka

Stezky
(nářečně)

Jméno psa

Francovka

Kterým
směrem

Slovenská
předložka

Slitina pro
výrobu
elektronek

Kód státu
Andorra

Omastek

Rychlé
občerstvení

Radium
(chem.
značka)

Otázka

Bývalý český
politik

Osvojení
(lidově)

Epidemie

Dom. ženské
jméno

Citlivost
ﬁlmu

Akvarijní
rybka

Vzor

Pomůcka: Adoptace, AFAS, Akcione, CAIS, DTIDO, KGG, Prti, Slop, ZAR
aktuální informace a starší čísla BN naleznete na webu: www.braskov.cz
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