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Všichni občané jsou srdečně zváni na 

9. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV

které se koná 

VE PONDĚLÍ 20. ČERVNA 2016 V 17.00 HOD. 

NA OBECNÍM ÚŘADĚ BRAŠKOV

s tímto programem:
 

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení 8. zasedání 
3. Výsledek hospodaření k 31.5.2016
4. 3. změna rozpočtu na rok 2016 
5. Aktualizace Programu rozvoje obce
6. Přijetí dotací z rozpočtu Stč. kraje a uzavření smluv o poskytnutí dotací 

na tyto projekty:
 • Oprava CAS 25 LIAZ
 • Výsadba a revitalizace zeleně v obci Braškov
 • Modernizace mateřské školy Braškov
 • Aplikace EVVO – změna č. 1 územního plánu

7. Přijetí dotace z MPO na opatření ke snížení energetické náročnosti veř. 
osvětlení „Efekt pro Braškov“ 

8. Výběr zhotovitele na akce:
 • Modernizace mateřské školy Braškov
 • Aplikace EVVO – změna č. 1 územního plánu

9. Různé:
 • Darovací smlouva na vozidlo Volkswagen s KŘ Policie hl. m. Prahy
 •  Darovací smlouva na vozidlo Avia s motorovým nosičem kontejnerů 

s HZS Stč. kraje
 • Smlouva s TextilEco – umístění 2 kontejnerů

10. Diskuse
11. Usnesení a závěr

Pozvánka

BRAŠKOVSKÉ
NOVINY 

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

červen 2016  Ročník: 26 Číslo: 2

Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové.  
Dopadne to dobře. Nejsme lhostejní 

k veřejnému prostranství. Ujistil jsem 
se, když jsem v sobotu odpoledne 
potkal pana Milana Halašu pracu-
jícího na návsičce V Jezerech. Není 
to tak všude a vždy. Před měsícem 
jsem pomáhal starostovi Bratronic 
Milušce Knížetové s úklidem skládek 
okolo chatové oblasti v jejím katastru. 
Nedá se říci, že by chataři z Dolního 
Bezděkova neměli vztah k životnímu 
prostředí. Na jejich zahrádkách o rozlo-
ze od 30 do 100 m2 je tráva vyrovnaná 
vodováhou, nikde ani smítko. Kam 
ovšem vyhodit vše co není potřeba? 
K tomu v Dolním Bezděkově slouží 
okolní rozlehlá krajina, která vše vy-
drží a nemusí být upravená jako naše 
zahrádka. Po týdenní práci bagru a 
nákladních aut, po odvozu azbestů, 
plastů, elektroniky, atd., byli chataři 
bezradní. A tak se šli zeptat za paní 
starostkou na obecní úřad, když teď 
nemohou odvážet odpad do krajiny, 
která je obepíná, kam s ním? Paní 
Knížetová vtipně opověděla, teď si 
to vyměníme, náš obecní odpad teď 
budeme vozit k vám na zahrádku. To 
je konec příběhu, chtěl jsem zdůraznit, 
že to co budujeme u nás doma, ať je 
to sebekrásnější a sebedokonalejší, je 
bez krajiny okolo nás bezvýznamné. 

Co se v obci budovalo, buduje a 
bude budovat, najdete v tabulce roz-
voje obce. 

Krásné léto a nakonec básnička 
kamaráda kamarádovi, v tomto pří-
padě od akademického architekta 
Davida Vávry, mému příteli sochaři 
a architektovi Jiřímu Vorlovi, který 
pracoval se dřevem u nás na Háji. 
David Vávra totiž u nás na Háji byl 
a zde báseň:

(věnováno akademickému architektovi 
Jiřímu Vorlovi)

Ahoj vzácný a ptačí tvore
Co hnízdíš v tišině Mrliny
Dál stojíš v neohrožení tvoře
Na posvátném stromě domoviny

Ja viděl tvou sestavu u Kladna
Jak svatyni vysochals vrch sám
Já shledal ne záporna, ale kladna
Klobouk jsem smekl a v údivu stál

Tak přeji ti rána ladná
Obličej v dřevě vypráví příběh dál
Situace jsou snadna
Tvůj z kovu Kristus hlídá
Valdecký háj života slavnostní sál

Přítel z města
Architektonická těsta

David Vávra

  Ing. Vladimír Dráb
starosta@braskov.cz



Zprávy z obecního úřadu

Zastupitelstvo obce po projednání:

a) bere na vědomí: 
 Zprávu o plnění usnesení 7. zasedání ZO
 Výsledek hospodaření obce k 31. 12. 2015

b) souhlasí: 
1.  S uzavřením smluv o převzetí a nájmu pozemků pro stavbu „Komunikace pro pěší a cyklisty 

Braškov, Valdek – V. Dobrá“ s ŘSD ČR, SPÚ ČR a Rochebrune s.r.o.
2. S výběrem zhotovitele a uzavřením smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce oplocení sportovního 

areálu J. Valeše“ za cenu 484 625 Kč
3. S výběrem Ing. Bendové jako zpracovatele projektové žádosti za cenu 80 tis. Kč pro „Nákup vel-

kokapacitní požární cisterny pro Jednotku SDH Braškov“.

c) schvaluje: 
1. Účetní závěrku za rok 2015 včetně výsledku hospodaření ve výši 3 580 898,59 Kč
2. Závěrečný účet obce za rok 2015 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce s výhradou
3.  1. změnu rozpočtu obce na rok 2016 s příjmy  17 932 044 Kč a výdaji 11 435 000 Kč
4. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo s Ing. Filipem – PD projekce na dokumentaci akce „Komunikace pro 

pěší a cyklisty Braškov, Valdek – V. Dobrá“
5.  Aktualizaci „Programu rozvoje obce“
6. Smlouvu o dílo s NOZA  s.r.o. na akci „Pasportizace místních komunikací obce Braškov“ za cenu 

43 560 Kč
7.  Cenovou nabídku NOZA s.r.o.  ve výši 45 980 Kč na ověřovací studii pro projekt „Braškov, cyklis-

tické trasy a chodníky v okolí Braškova“ 
8. Směrnici obce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na  dodávky a služby do 200 000 Kč 

a stavební práce do 200 000 Kč

d) revokuje: 
Bod c – l) usnesení 7. zasedání ZO ze dne 21. 12. 2015: Rozpočet byl schválen jako přebytkový. 
Závazné ukazatele jsou stanoveny dle odvětvového třídění rozpočtové skladby (paragrafy).

e) pověřuje: 
starostu obce
 podpisem dnes schválených a odsouhlasených smluv

Usnesení
8. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 

21. března 2016 na OÚ Braškov

Usnesení 
26. schůze rady 7. 3. 2016

Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• zprávu o výsledku hospodaření obce v r. 2015 a k 29.2.2016 

• schvaluje
• aktualizaci programu 8. zasedání zastupitelstva 21.3.2016
• nabídku na zpracování ověřovací studie pro projekt „Cyklistické trasy a chodníky v okolí 

Braškova“
• návrh dodatku č. l smlouvy s projektantem na akci „Komunikace pro pěší a cyklisty Braškov, 

Valdek – V. Dobrá“
• výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce oplocení sportovního areálu J. Valeše“
• žádost kulturní komise o příspěvek 15 tis. Kč na jazzový koncert, který se bude konat v červnu 

v restauraci U Chalupů 
• program 27. schůze rady dne 4.4.2016

• ukládá
• ing. Doksanskému – připravit žádost na ČEZ o kontrolu rozvaděčů v obci a opravu poškozených
• ing. Dolejšové – připravit návrh interní směrnice pro zadávání veř. zakázek

27. schůze rady 4. 4. 2016
Rada obce Braškov po projednání:

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

• schvaluje
• program 28. schůze rady dne 18.4.2016 

• souhlasí
• s přihláškou paní Anny Salvetové na funkci hospodáře braškovského rybníka
• s pořízením 3 nových lednic do MŠ a navýšením provozní dotace
• s přeměřením pozemku zahrady MŠ geodetem
• s uzavřením smlouvy o zřízení věc. břemene – služebnosti s ČEZ, podpěrný bod na poz. p.č. 

78/14

• ukládá
• ing. Kolruszovi, předsedovi komise ŽP a VP – projednat stížnost na vadné vypouštění žumpy 

u č.p. 9

Usnesení 
28. schůze rady 18. 4. 2016

Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• výsledek hospodaření obce v I. čtvrtletí 2016 

• schvaluje
• program 29. schůze rady dne 2.5.2016 
• termín konání 9. zasedání ZO dne 20.6.2016

• souhlasí
• s úhradou faktury za 3 nové lednice do MŠ
• s žádostí ředitelky MŠ o úhradu vzdělávacího kurzu

29. schůze rady 2. 5. 2016
Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• přípravy na pořádání rockového festivalu na Háji 25.6.2016 

• schvaluje
• program 30. schůze rady dne 16.5.2016 
• doplnění „Programu rozvoje“ o chodníky do Družce a H. Bezděkova

• souhlasí
• s uzavřením smlouvy o dílo s arch. Maninou na vypracování projektu protihlukového valu za 

69 tis. Kč
• s podáním návrhu na revizi stavu ČOV a kolektoru V Podlískách 
• s uzavřením pojistné smlouvy s ČP a.s. na zametací stroj NILFISK
• s opravou Božích muk

30. schůze rady 16. 5. 2016
Rada obce Braškov po projednání:

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

• schvaluje
• program 9. zasedání ZO Braškov 20.6.2016
• program 31. schůze rady dne 6.6.2016

• souhlasí
• s prodloužením otevírací doby v rest. Stará hájovna dne 21.5.2016 do 24,00 hodin
• s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na 

projekt „Aplikace EVVO při prosazování environmentálních funkcí krajiny a stabilizaci rozsahu 
zastavěné části území v rámci přípravy, projednání a realizace změny č. 1 Územně plánovací 
dokumentace obce Braškov“ 

• s novou výsadbou betonových květníků po obci

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy a informace o výsledku hospodaření obce, odsouhlasilo 
smlouvu o nájmu pozemků pro připravovaný chodník Valdek – V. Dobrá (nájemné již hradíme) a 
výběr zhotovitele na oplocení hřiště a zpracovala žádosti na nákup požární cisterny. Dotaci na tuto 
akci jsme již získali.

Zastupitelstvo také schválilo účetní závěrku za rok 2015, závěrečný účet a 1. změnu rozpočtu. 
Z výsledku hospodaření k 31.5.2016, který je předložen 9. zasedání je zřejmé, že dosavadní výsledek 
hospodaření obce lze považovat za úspěšný.

Zastupitelstvo rovněž schválilo některé smlouvy a cenové nabídky, které byly postupně realizovány. 
Konečně zastupitelstvo revokovalo usnesení 7. zasedání ve věci schválení rozpočtu na rok 2016.
V závěru zastupitelstvo pověřilo starostu obce podpisem schválených a odsouhlasených smluv. 

Úkol byl splněn a smlouvy uzavřeny.

František Haas, místostarosta

Kontrola plnění usnesení 8. zasedání zastupitelstva 
obce, konaného 21. 3. 2016

A léta běží…
 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Narodila se:
Lucie VIDUNOVÁ 12. 4. 2016
  Blahopřejeme

Rozloučili jsme se s našimi občany:
Jaroslav BÍLEK 20. 4. 2016 (64 let)
Stanislav KARPÍŠEK 24. 4. 2016 (65 let)
Květuše MACÁKOVÁ 6. 5. 2016 (85 let) 
Irena ČADOVÁ 30. 5. 2016 (82 let)
  Čest jejich památce



výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změně č. 4

%

P Ř Í J M Y

DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR) 3 509 745,03 9 500 000,00 37%

daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin. 884 269,54

daň z příjmů FO ze sam.v.č. 11 931,41

daň z příj. fyz.os. z kap. výn. 92 071,24

daň z příj.práv.os. 645 735,79

daň z přid.hodnoty 1 856 218,05

pop.ze psů,ost.daně 19 519,00

daň z příjmu za obec 706 420,00 0%

daň z nemovitosti 5 508,80 597 000,00 1%

NEDAŇOVÉ

pronájmy 5 001,00 10 000,00 5%

odpady 421 199,00 650 000,00 65%

zn.na popelnice a BIO 310 374,00

pytle na tř.od. 15 775,00

popl.velk.a neb.odpad 95 050,00

správní poplatky 2 440,00 20 000,00 12%

Ekokom 15 500,50 50 000,00 31%

přijaté pojistné náhrady 5 600,00 0%

výtěž.VHA 22 459,57 30 000,00 75%

Ostatní nedaň.příjmy 3 800,95 20 000,00 19%

tiskopisy,ost.popl., prodejna nájem,voda 1 436,00

ordinace-zál.elektřiny 2 000,00

úroky z BÚ 364,95

DOTACE - OÚ - státní správa 78 000,00 187 200,00 42%

DOTACE-rekonstrukce místních komun. 5 535 940,06 5 535 940,00 100%

DOTACE-Výtvarná dílna(doplatek) 250 000,00 250 000,00 100%

DOTACE-odbahnění rybníka 935 329,00 935 904,00 100%

OSTATNÍ PŘÍJMY:

Smlouva hasiči (Kyšice) 12 000,00 0%

Smlouva hasiči (V.Dobrá) 24 000,00 24 000,00 100%

Hasiči-Pivní slavnosti 29 000,00 0%

Příspěvek na VO  kruhobvého objezdu 50 000,00 0%

Věcné břemeno 1 000,00 10 000,00 10%

Hudební festival-sponz.dar 50 000,00 0%

PŘÍJMY CELKEM 11 521 943,91 17 961 044,00 64%

V Ý D A J E :

NEINVESTIČNÍ

správa OÚ (včetně odměny zastupitelů) 1 443 145,37 3 560 000,00 41%

odměny zastupitelstva 232 040,00

platy zaměstnanců 328 042,00

platy za 12/2015 206 883,00

dohody 76 800,00

pov.poj.na soc.zab. 82 011,00

pov.poj.na zdr.poj. 50 442,00

zák.poj.odpovědnosti 988,00

právní služby 5 000,00

poj.obecního majetku 58 464,00

popl.za měř.rychlosti v obci 22 500,00

všeobecný mat. 14 535,35

nákup DHM  0,00

odborné publ. 1 415,00

voda(OÚ,pítka,prodejna) 4 480,00

plyn(OÚ,MŠ) 38 080,00

elektrická energie(OÚ) 18 330,00

nájemné-Pozemkový úřad 5 567,00

služby pošt 2 113,00

služby telekom. 17 234,98

služby peněžn.ústavů 3 929,74

Výsledek hospodaření obce k 31.  5.  2016

Zprávy z obecního úřadu

výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změně č. 4

%

zálohy pokladny 30 528,00

školení 3 094,00

nákup služeb 85 438,70

pohoštění 0,00

zaplacené sankce 26,00

daně a popl.,kolky, 7 940,00

řešení přestupků-Mě.Unhošť 3 000,00

opravy(studna Tosk,zamet.vůz,děts.hř.MŠ) 144 263,60

daň z příjmů za obec 706 420,00 0%

příspěvek na provoz hřbitova M.Přítočno 0,00 100 000,00 0%

Sdružení dobrovolných hasičů 80 191,45 250 000,00 32%

Sportovní akti.mladých hasičů 87 500,00 175 000,00 50%

Sbor pro občanské záležitosti 4 264,00 40 000,00 11%

knihivna - knihy a odměna 18 102,40 80 000,00 23%

MŠ - příspěvek na provoz 100 000,00 200 000,00 50%

MŠ-nákup lednic 67 541,60 67 500,00 100%

kronika - materiál a odměna 8 000,00 35 000,00 23%

rozvoj a podpora mlád.oddílu kopané 102 500,00 205 000,00 50%

hřiště Valdek a víceúčel.hřiště-dotace na provoz 60 000,00 140 000,00 43%

dětské hřiště Braškov 20 000,00 20 000,00 100%

údržba a opravy silnic,chodníky,rybníky 2 723,00 100 000,00 3%

veřejné osvětlení-el.energie 141 140,00 300 000,00 47%

veřejné osvětlení-údržba 100 987,00 250 000,00 40%

údržba veřejné zeleně 191 194,00 710 000,00 27%

odpady celkem (Van,AVE,Ekologie) 320 845,00 750 000,00 43%

AVE známky KO 227 070,00

likvidace velkoobjemového odpadu 93 775,00

nebezpečný odpad 0,00

úroky z úvěru 22 395,20 60 000,00 37%

Valdecký  háj-příspěvek 0 100 000,00 0%

Výtvarná dílna-provoz(voda,elektř.údržba) 10 629,11 60 000,00 18%

Kamerový systém-provoz(dohoda) 20 000,00 60 000,00 33%

Muzeum sportu-provoz(voda,plyn,elektř.) 63 210,00 140 000,00 45%

celkem 3 570 788,13 7 402 500,00 48%

INVESTIČNÍ:

předproj.,projekty a inž.činnost 73 500,00 100 000,00 74%

kofi n.investic"Programu výstavby"(pasport kom.,VO,cist.chod.V-V.D.) 253 514,00 500 000,00 51%

Odbahnění rybníka 988 545,00 1 100 000,00 90%

nákup prodejny Jednota 1 200 000,00 0%

nákup pozemků Pejša 1 202 450,00 1 200 000,00 100%

hřiště-stání pro kontejner 59 958,00 60 000,00 100%

světelná tabule hřiště 77 767,00 78 000,00 100%

celkem 2 655 734,00 4 238 000,00 63%

 

VÝDAJE CELKEM 6 226 522,13 11 640 500,00 53%

Splátka úvěru 3 900 000,00 3 900 000,00 100%

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

VÝDAJE CELKEM -10 126 522,13

PŘÍJMY CELKEM 11 521 943,91

ROZDÍL 1 395 421,78

Výsledek hospodaření k 31.12.2015 3 292 707,21

Zůstatek BÚ celkem 4 688 128,99

z toho:

BÚ Spořitelna 4 380 888,14

BÚ-80012-Rek.komunikací 0,00 zrušen

BÚ -94 ČNB 307 132,62

BÚ-2006 ČNB 108,23

úvěr -8 601 193,65

Zprávy z komisí
DOTACE ZE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2016

Začátkem letošního roku Zastupitelstvo 
Středočeského kraje rozhodlo o schválení žádos-
tí o poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského 
kraje. Obci Braškov se podařilo získat dotace z 
Fondu životního prostředí a zemědělství ve výši 845 080 Kč na akci : Výsadba a revitalizace 
zeleně v obci Braškov. Cílem projektu je navázání na již probíhající či ukončené etapy výsadeb 
a revitalizaci zeleně v obci Braškov. V rámci projektu bude řešena zahrada MŠ, ulice V Podlískách, 
polní cesty doplněné mobiliářem a stavbami z vrbového proutí. Celkové náklady by měla dosáhnout 
okolo 900 tisíc korun.  

Z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS byla pro Sbor dobrovolných hasičů obce 
Braškov odsouhlasena dotace ve výši 500 000 Kč na Opravu, modernizaci nebo rekonstrukci 
CAS.  Jedná se o částečnou rekonstrukci vozidla hasičské cisterny, kde celkové náklady se budou 
pohybovat okolo 600 000 Kč.

Z Fondu  rozvoje obcí a měst schválilo zastupitelstvo poskytnutí dotace ve výši 2 842 631 Kč 
na akci : Modernizace mateřské školy Braškov. Z této dotace bude provedeno např. osazení 

venkovních žaluzií, herních prvků pro děti, výměna koberců a rozšíření a dovybavení šatny. Celkové 
náklady akce se budou pohybovat okolo 3 milionu korun. 

Poslední dotací z rozpočtu Středočeského kraje je dotace na Environmentální výchovu, vzdě-
lávání a osvětu. Na projekt s názvem: Aplikace EVVO při prosazování environmentálních 
funkcí krajiny a stabilizaci rozsahu zastavěné části území v rámci přípravy, projednání a 
realizace změny č.1 Územně plánovací dokumentace obce Braškov, naše obec získala dotaci 
ve výši 680 625 Kč. Obec chce realizací tohoto projektu předejít neuváženým, megalomanským, 
jednostranně ekonomicky orientovaným stavebním projektům, které ve svém důsledku přinášejí 
pouze socioekonomický rozvrat obce. Předpokládané celkové náklady se budou pohybovat okolo 
760 tisíc korun.

V současné době probíhají na všechny výše uvedené akce výběrová řízení. V průběhu letních 
prázdnin by měla začít realizace jednotlivých projektů.

Ing. arch. Kateřina Dolejšová,
předsedkyně stavební komise



Zprávy z obecního úřadu

NÁZEV AKCE – PROJEKTU STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE

NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)

PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTACE

MANAŽER 
PROJEKTU

POZNÁMKA
CELKEM

z toho

DOTACE
NÁKL. 
OBCE

REVITALIZACE RYBNÍKU BRAŠKOV Po vypuštění bude rybník odbahněn a 
revitalizován

985 936 49
Dokumentace zpracována.  
Získána dotace, probíhá 
výběrové řízení.

Ing. Dolejšová
T. Votava

Akce dokončena.

REKONSTRUKCE ULICE AKÁTOVÁ – II. část Dokumentace zpracována, požádáno o 
stavební povolení

1755 1404 351 Zpracována, urgováno vydání 
stavebního povolení Ing. Dolejšová Budeme žádat o dotaci.

REKONSTRUKCE  ULICE V ZÁTIŠÍ

Je zpracována dokumentace a přerušeno 
stavební řízení o povolení akce pro 
připomínky a nesouhlas vlastníků 
nemovitostí.

1110 945 165
Je nutné dořešit odvedení 
dešťových vod a úpravu 
dokumentace.

F. Haas,
Ing. Doksanský

Budeme žádat o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE V DUBINÁCH Požádáno o stavební povolení. 1049 892 157 Dokumentace zpracována a 
požádáno o stavební povolení.

Ing.Dolejšová,
p. Haas

Bude požádáno o dotaci, připravuje se výběr. řízení na 
zhotovitele.

REKONSTRUKCE  ULICE K HÁJI
(Braškov – u sběrného místa) Je zpracována dokumentace. 357 303 54 Je zpracována dokumentace a 

vydáno stavební povolení.
Ing. Dolejšová,
p. Haas

Po vyhlášení vhodného dotačního titulu bude požádáno 
o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE U DUBU Zpracována dokumentace bez úvodní 
části pozemku.

6500 0 0
Dokumentace zpracována, 
zajistit stavební povolení.

Ing. Dolejšová,
Ing. Doksanský

Zatím nemůžeme požádat o dotaci pro nesouhlas majitele 
části pozemku.

TOSKÁNKA – DOKONČENÍ CHODNÍKŮ VČETNĚ 
VSTUPŮ A VJEZDŮ

Jde o dokončení chodníků Toskánka a 
jejich doplnění pro vjezdy a vstupy.

1000 0 1000 Ing. Dolejšová Je požádáno o dotaci z IROP.

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ PRO DĚTI S UMĚLÝM 
POVRCHEM NA STADIONU JAR. VALEŠE Bylo vydáno stavební povolení. 3185 3025 160 Upravuje se dokumentace.

Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová

Jde o osvětlení a zřizení plochy s umělým povrchem. 
Vyhledáváme vhodný dotační titul.

KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ VALDEK – VELKÁ DOBRÁ Vydáno stavební  povolení. 14000 0 0 Je zpracována dokumetace.
Ing. Dolejšová,
p. Haas                 

Je zpracována dokumentace a vydáno staveb. povolení. 
Investorem stavby bude pravděpodobně Stč. kraj.

REVITALIZACE BRAŠKOVSKÉHO POTOKA VČETNĚ 
REVITALIZACE STUDÁNKY, MOKŘADU A ZELENĚ

Potřebné pozemky získala obec od sou-
kromých vlastníků. Zpracováno zaměření, 
které je nutno rozšířit. Dokumentaci 
zajišťuje p. Dobeš. 

celkem  cca 15000,                               
ale budou upřesněny

Zpracována studie. Ing. Dolejšová
Nutno dořešit majetkoprávní vztahy a zpracovat projekt 
event. požádat o dotaci.

REKONSTRUKCE OPLOCENÍ SPORTOVNÍHO 
AREÁLU  J. VALEŠE

Bude zřízeno nové oplocení západní, 
severní a východní části.

485 461 24
Dokumentace zpracována.  
Získána dotace pro TJ. Sokol 
Braškov. Vydán územní souhlas.

Ing. Dolejšová            
P. Stádník

Dokončení akce v r. 2016.

HASIČSKÁ TECHNIKA Pořízení nové hasičské stříkačky. 7000 6000 1000 Hasičská stříkačka T. Votava Máme informaci, že bude přidělena dotace z IROP.

PILOTNÍ PROJEKT - APLIKACE EVVO PŘI 
PROSAZOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH FUNKCÍ 
KRAJINY A STABILIZACI ROZSAHU ZASTAVĚNÉ 
ČÁSTI VČ. ZMĚNY Č. 1 ÚZ. PLÁNU

Záměr schválen na 20. zasedání zastupi-
telstava 28.7.2014.

750 680 70 Zpracován záměr  a žádost.
Ing. Dráb
Ing. Kolrusz

Získána dotace, probíhá výběrové řízení na zhotovitele. 
Bude zahájeno v r. 2016.

POSTUPNÁ OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Postupná obnova veř. osvětlení ve stadiu 
přípravy.

2050 1025 1025
Je připravena pasportizace a 
energetický audit

Ing. Doksanský Získána dotace z MPO, zahájení v r. 2016.

ROZVOD OPTOVODIČŮ A VÝSTRAŽNÝ INFORMAČNÍ 
SYSTÉM V OBCI

Záměr schválen na 20. zasedání zastupi-
telstva obce 28.7.2014. Obsahuje místní 
rozhlas, kamerový systém, výkonný 
internet, kabelovou televizi

Zatím nejsou známy.

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 zpracován návrh studie, který byl pro-
jednán na schůzce starostů, spoluvlast-
níků hřbitova (M. Přítočno, V. Přítočno, 
Braškova a Pl. Újezd).

Nejsou známy. Zpracován návrh studie Ing. Dolejšová
Předpokládáme získání dotace na zateplení a fi n. 
spoluúčást obcí. Inž.činnost zajišťuje Obec Braškov.

ELEKTROMOBILITA Záměrem je zřízení nabíjecí stanice pro 
elektromobily Nejsou známy. _ Ing. Dráb Bude realizováno jen v případě získání dotace.

OBECNÍ ARBORETUM NA HÁJI Podrobnosti a údaje tohoto záměru zatím 
nejsou známy

Objednáno u správce lesa 
zpracování studie.

_ _ _

MODERNIZACE MŠ BRAŠKOV
Předmětem je zřízení klimatizace, osazení 
žaluzií, stav. Úpravy šatny a venkovní 
herní prvky. 

3000 2843 157 Je zpracována dokumentace. Ing. Dolejšová
Získána dotace z rozpočtu Stč. kraje - FROM. Realizace 
2016.

VÝSADBA A REVITALIZACE ZELENĚ Revitalizace zeleně v MŠ a doplnění 
výsadby.

890 845 45 Je zpracována dokumentace. Ing. Dolejšová
Získána dotace z rozpočtu Stč. kraje -  Fondu ŽP a 
zemědělství. Realizace 2017.

OPRAVA HASIČSKÉ STŘÍKAČKY Rekonstrukce vozu LIAZ 500 500 0 T. Votava
Získána dotace z rozpočtu Stč. kraje -  Fondu 
dobrovolných hasičů a složek IZS.

SPORTOVNÍ HALA
Jde o výstavbu nové sportovní haly 
v souladu s územním plánem, ale nutno 
získat pozemek.

50000 Předpokládá se dotace ze životního prostředí.

MOKŘAD NA ČERNÉM POTOCE Jde o zřízení mokřadu na poz.č. 61/1 
v souladu s územním plánem.

Zpracováno zaměření, nutno 
zajistit projekt a žádat ÚR.

Ing. Dolejšová Budeme žádat o dotaci ze SFŽP.

CHODNÍK VALDEK – DRUŽEC
Jde o část chodníku, jehož rozsah bude 
upřesněn dokumentací.Bude navazovat 
na chodník, který připravuje Obec Družec.

Nutno zpracovat projekt a 
požádat o stavební povolení.

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Po vyhlášení vhodného dotačního titulu bude požádáno 
o dotaci.

CHODNÍK VALDEK – HORNÍ BEZDĚKOV Jde o část chodníku, jehož rozsah bude 
upřesněn dokumentací.

Nutno zpracovat projekt a 
požádat o stavební povolení.

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Po vyhlášení vhodného dotačního titulu bude požádáno 
o dotaci.

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

Záměr realizace. Ing. Dolejšová Hledáme možnost dotace pro pořízení.

PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV � AKTUALIZACE ČERVEN 2016

KOMENTÁŘ K „PROGRAMU ROZVOJE OBCE BRAŠKOV“

 Předkládaná aktualizace “Programu” zahrnuje i akce, jejichž realizace předpokládáme, že bude schválena na zasedání zastupitelstva, kterému bude také předložena žádost o souhlas s přijetím některých 
dotací, zejména na projekt “Aplikace EVVO při prosazování environmentáln. funkcí krajiny vč. projednání a realizace změny č. 1 územního plánu obce. Revitalizace rybníku v Braškově byla dokončena. 
Je pozoruhodné, že se podařilo získat dotační prostředky na řadu akcí, jak je v “Programu” uvedeno zejména na Modernizaci MŠ, Výsadbu a realizaci zeleně, Pilotní projekt (Aplikace EVVO) a postupnou 
výměnu veřejného osvětlení v obci. Za úspěch považujeme také skutečnost, že chodník Valdek - V. Dobrá bude zcela hrazen Stč. krajem, který bude jeho investorem.

František Haas



Zprávy z komisí
OBČANSKÉ SOUŽITÍ NA VENKOVĚ A JEHO ÚSKALÍ

Život na venkově se vyznačuje mnoha odlišnostmi od městského způsobu života. Na venkově 
lze především obtížně žít v anonymitě. To je jedna z falešných představ některých lidí, kteří na 
venkov přesídlili z městských aglomerací. Další falešná představa se týká ničím neomezované 
svobody. Obce však, stejně jako města, mají samosprávný systém s demokraticky volenými zastu-
piteli. Proto stejně jako ve městech, je i na venkově nutné respektovat obecně závazné vyhlášky, 
místní zvyklosti a zákony ČR. 

Při potkávání se zdravíme a rádi si vyměníme pár slov. Přirozeně dobře známe a respektujeme 
i své obecní zastupitele, které jsme si do čela obce zvolili. Známe své povinnosti, vyplývající ze 
zákonů a obecně závazných vyhlášek, ale také výhody, které nám obec poskytuje. Vřele vítáme 
v obci každého, kdo se rozhodl žít mezi námi a přirozeně se začlenit. Stále věříme, že tak učinil 
proto, že naše obec poskytuje nadstandardní úroveň životního prostředí i občanského vybavení a 
proto si toho bude považovat. 

Braškov má výhodnou strategickou polohu. Přestože se nachází blízko Prahy, Kladna a 
Unhoště, leží bezprostředně na okraji lesů, které navazují na Chráněnou krajinnou oblast Křivo-
klátsko. Poskytuje mimořádné možnosti pro rekreační a sportovní vyžití. Leží současně na 
cyklostezce z Kladna do Malých Kyšic, jejíž výstavbu jsme iniciovali. V katastru obce byly obnoveny 
a revitalizovány alejemi polní cesty, které umožňují nejen rekreační spojení se všemi sousedními 
obcemi, ale ideální prostor pro pohyb lidí se psy. Tím se v dnešní době psího boomu nemůže po-
chlubit mnoho obcí. Hřiště Háj nabízí okružní in-line dráhu a rekreační pohyb pro děti i dospělé. 
Součástí sportovního areálu Jaroslava Valeše je fotbalový stadion, dětské hřiště, víceúčelová hala 
s Museem sportu a přilehlé parkoviště. Kromě toho jsou v obci další čtyři dětská hřiště a teniso-
vý kurt. V lesoparku Háj byla vybudována také Galerie pod širým nebem, vhodná pro pořádání 
kulturních programů.

Revitalizovány byly návsi včetně rybníků v Braškově i na Valdeku. Rybník v Braškově byl 
původně založen na přírodních pramenech s přírodními břehy. Podařilo se zachovat alespoň dva 
z nich, což je blízké přírodnímu biotopu. Po loňském odbahnění byl obnoven dávný miniaturní 
ostrůvek, na kterém byly instalovány dvě budky pro hnízdění divokých kachen. Budky spolehlivě 
chrání káčata před predátory a tak věříme, že se sem kachny budou každoročně vracet. Při svých 
tazích se tu zastavují i labutě.

Občanské vybavení je plně vyhovující. Modernizovaná mateřská škola, lékařská ordinace, 
Lékárna, vzorně vedená knihovna s výtvarnou dílnou, Nová hasičská zbrojnice se spolehlivým 
Sborem dobrovolných hasičů včetně ženského a dětského, tři prodejny potravin, tři hospody, dvě 
autoopravny. Ve všech částech obce – Braškov, Valdek a Toskánka jsou autobusové zastávky pro 
spojení s okolními městy a Prahou.

Novým občanům vřele doporučujeme sledovat alespoň vývěsní skřínku na budově obecního 
úřadu a čtvrtletní zpravodaj Braškovské noviny. Samozřejmě je vítána i účast veřejnosti na čtvrtlet-
ních zasedáních obecního zastupitelstva. Ovšem pro zevrubnou informovanost je nejlepší navštívit 
na webu obce Braškov informační portál, který poskytne dokonalý přehled o všech stránkách života 
v obci. Od složení a činnosti Obecního zastupitelstva, komisí, Rady obce, občanských sdruženích a 
spolků včetně Sboru dobrovolných hasičů, Tělovýchovné jednoty, mateřské školky, systému odpa-
dového hospodářství s Obecně závaznými vyhláškami až po aktuální informace o připravovaných 
společenských a kulturních akcí. 

Toto informační minimum by mělo být samozřejmé pro každého, kdo se rozhodl žít v novém 
prostředí, aniž by na své okolí působil jako nepřizpůsobivý cizinec. Osobně jsem se totiž setkal 
s výtkami některých občanů ve smyslu, že Braškov je zapadákov, jinému se zdá, že máme příliš 
mnoho stromů, nebo že Braškovské noviny, doručované do každého domu zdarma, ani neotevřou a 
házejí do odpadu. Potom se ale nabízí otázka, proč vlastně zde tito lidé žijí? Pak se ale nelze divit, 
že dochází k mnoha trapným situacím. Neznáte-li ani své zastupitele, pak například ignorujete 
jeho návštěvu, protože jej patrně považujete za jehovistu či agenta podomního prodeje. Upozornění 
na nevhodné chování v katastru obce pak považuje za podnět k hádce. Není přece potřeba zvláštní 
vyhláška, která by zakazovala například volný pohyb psů v obci nebo dokonce v lese. Z nového 
občanského zákoníku jasně vyplývá, že neseme plnou odpovědnost za svého psa. Největší ne-

bezpečí hrozí právě při setkávání psů, protože jejich reakcím rozumí jen odborníci. O rvačky psů a 
následné škody na zdraví psů i lidí nestojíme. Před několika lety jsme řešili těžké ublížení na zdraví 
naší občanky. V této době si někteří lidé pořizují stále větší, případně bojová plemena psů v bláhové 
naději, že jim budou střežit majetek a proto musí být i bojovní. Při vzájemném potkávání jde pak o 
velmi nebezpečné situace, neboť psi s touto amatérskou výchovou sotva zvládne pouze jeho majitel 
a takový pes musí být proto nejen na vodítku, ale musí být opatřen i náhubkem. Opět mám nejen 
osobní zkušenost, ale i stížnosti občanů na naprosto arogantní a agresivní chování některých 
majitelů psa, kteří nechtějí brát ohled na nebezpečí zranění jak menších psů, tak jejich majitelů. 
Chování psa je však věrným zrcadlem jeho majitele. Jde bohužel o české specifi kum, se kterým se 
v kulturních státech Evropy nesetkáte. Předmětem sousedských sporů je také často neustálý štěkot 
psa. Samozřejmě, že pravou příčinou je zanedbání péče o psa. Každý, kdo má psa opravdu rád, dá 
mu to najevo nejen krmením, ale pravidelným venčením za jakéhokoliv počasí nejméně dvakrát 
denně. Pes se vám potom odmění nejen spokojeností a láskou, ale i čistou zahradou. Nakonec ještě 
jedno upozornění hygienické. Pes se na začátku procházky potřebuje vyprázdnit. Pokud to nestih-
nete včas do našich alejí, v obci jsou stojany a koše se sáčky. V alejích je to jednodušší. Většina psů 
chodí na vyvýšená místa na okraji pole, ale pokud to Váš pes ještě neumí, je nutno hromádku do 
pole přemístit sáčkem, či holí.

Někteří z vás se mylně domnívají, že pěstěný anglický trávník na vaší zahradě nesmí ohrožo-
vat soused, který se rozhodl pro ekologičtější variantu trávníku, ohleduplnější třeba ke strádajícím 
včelám a motýlům a k současnému závažnému suchu globálního rozměru. Není přece nutno mít 
zastřižený trávník na celé ploše zahrady.

Další falešná představa se týká třídění odpadů. Jedná se o zákonnou povinnost, kterou však 
někteří občané ignorují. Mnozí z nich jsou právě noví obyvatelé. Obec vede evidenci a navíc v den 
svozu plastů jsou pytle s logem AVE před nemovitostmi dobře viditelné. Více než 10 let problema-
tiku třídění odpadů trpělivě vysvětlujeme v Braškovských novinách a letácích, doručovaných do 
schránek domů. Přesto se stav zlepšuje jen velmi zvolna. S výjimkou sběru skla nenajdete v naší 
obci hnízda barevných kontejnerů pro všechny druhy odpadů. Preferujeme pro občany pohodlnější 
sběr odpadů od domu, což nenarušuje tolik pořádek a vzhled obce. Náš systém hospodaření s 
odpady se liší od systému většiny měst ještě tím, že má výrazný motivační charakter. Kdo 
třídí dokonale, vystačí nanejvýše se třemi černými nádobami za rok, pro které zakoupí na obecním 
úřadu 3 bílé (jednorázové) známky za 3 × 65 Kč. Kdo třídí hůře, koupí si žlutou známku (pro 14denní 
svoz) za 1100 Kč/rok. Kdo netřídí vůbec, koupí si známku červenou (pro týdenní svoz) za 1840 Kč/
rok. Ignorovat třídění je bezohledné nejen vůči zbytečnému zvyšování obecních výdajů, které by 
mohly být použity na smysluplnější účely, ale i vůči životnímu prostředí. V roce 2023 totiž končí 
ukládání zbytkového komunálního odpadu na řízené skládky s tím, že se bude spalovat ve speci-
álních spalovnách, stejně jako v západní Evropě. Do té doby se však jeho množství musí zásadně 
snížit. Pobídkou k zodpovědnějšímu třídění bude zdražování svozu tohoto nevytříděného odpadu. 
To znamená, že cena červené známky poroste.

Nepřijatelné je rovněž rušení klidu zejména v neděli. Až na urgentní výjimky je třeba se 
alespoň tento jediný den v týdnu vyvarovat činnosti, provázené nadměrným hlukem sekaček, pil 
a podobných strojů. Vždyť pojmenování tohoto sedmého dne týdne hovoří za vše.

Obtěžování dýmem z topenišť, je rovněž nepřípustné. Svědčí o špatném stavu kotle nebo 
komína, případně o nevhodném palivu v rozporu s doporučením výrobce kotle. V zahradním krbu 
je třeba spalovat kromě dřeva pouze suchý zahradní odpad a vyvarovat se pálení na zemi. Samo-
zřejmostí je sledovat směr větru a ohleduplnost k sousedům.

Věříme, že naše snaha o udržení dobrých mezilidských vztahů a spolupráce bude správně po-
chopena a že porušování zavedených pořádků a sousedské spory v obci nebude třeba řešit.

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

Cyklostezka u Toskánky

Spokojená rodinka

Mostky na Braškovském potoku



VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ

O víkendu 27.–29. května 2016 jsme u nás na Braškově pořádali Okresní kolo hry Plamen. Chtěla 
bych poděkovat za půjčení fotbalového areálu TJ Sokol Braškov. Dále bych chtěla poděkovat Obci 
Braškov za podporu a pomoc. Dále bych chtěla moc poděkovat celému hasičskému sboru, že pro děti 
připravili krásné prostředí a bezproblémový chod celých 3denních závodů. Děkuji zdravotní službě, 
doktorům Konečným a sestřičkám.

Myslím, že se všem u nás velmi líbilo a dokonce nám v celku přálo i počasí.
Od čtvrtka jsme připravovali stany, tratě, stánek pro občerstvení atd. V pátek přijelo 270 závodníků, 

vedoucích a rozhodčích. Postavili si svoje stany na spaní a večer se již běžel první závod „štafeta dvo-
jic“. V sobotu byla „štafeta 4 × 60 m, útok CTIF a štafeta CTIF“, neděli zakončila královská hasičská 
disciplína „požární útok“.

Našim Mladým hasičům se letos opravdu dařilo. V neděli při vyhlášení byla obě družstva na 
bednách. Nejdříve byla vyhodnocena Hasičská celoroční liga, Soptíci s přehledem získali ZLATO a 
Tazmáni STŘÍBRO. Po té bylo vyhodnocení Okresního kola Plamen, kde se Soptíkům dařilo a mají 
STŘÍBRO. Tazmáni nakonec obhájili BRONZ.

Přeji všem dětem krásné prázdniny a uvidíme se na hasičském soustředění 20.–24. 8. 2016 v Olešné.

Hledáme nové děti, které si chtějí užít legraci, naučit se 
hasičským dovednostem, jezdit na závody, výlety a v létě na 

hasičské soustředění.

Zájemci přijďte ve čtvrtek v 17 hodin.

Při pěkném počasí trénujeme na Toskánce, při špatném počasí jsme v hasičské zbrojnici nebo 
v budově Muzea na Valdeku.

 M. Chalupová, vedoucí Mladých hasičů

Jarní měsíce bývají většinou pro hasiče plné různých akcí. Začneme tedy od výjezdové činnos-
ti. Jednotka od posledního vydání BN vyjela ke třem požárům, jedné dopravní nehodě,  čtyřem 
technickým pomocem a dvěma požárním asistencím. Jeden požár se udál 3.března a jednalo se 
o požár chaty  osadě Dědkův mlýn, ke druhému pak premiérově vyjela naše čtyřkolka Nilfi sk, 
námi přezdívaná jako kočárek. Její výjezd byl potřebný vzhledem k nepřístupnosti místa události 
běžnou technikou.  Zatím poslední požár hasila naše jednotka na poli mezi Dolany a Hostouní , 
kde hořela řepková sláma a stromořadí u silnice. První požární asistence byla na Středočeských 
pivních slavnostech a druhá na třídenním Pivním festivalu na Kladně pořádaném Magistrátem 
města Kladna. Dopravní nehoda a technické pomoci se pak odehráli během jednoho dne, kdy náš 
region zasáhla prudká bouře, přívalový déšť a kroupy. Vše začalo 23.května v 17:47. Ve stručnosti. 
Jednotka vyjela postupně s oběma CAS na tyto události: zasypaný vjezd do garáže kroupami a 
voda v garáži(Velká Dobrá), padlý strom(silnice Valdek-Horní Bezděkov), dopravní nehoda(silnice 
Kyšice – Amerika), čerpání vody z obchodu a utržený okap(Kladno). Tolik tedy z činnosti výjezdové 
jednotky. Mimo výjezdy byli naši hasiči a hasičky s CAS K25 LIAZ navštívit děti z MŠ ve Velké 
Dobré, kde jim povyprávěli o práci hasičů a předvedli techniku a výstroj.

A nyní něco o naší spolkové činnosti. 26. března již potřetí uspořádal náš sbor Velikonoční 
hasičský bál. Co o něm napsat... Plakáty super, hudba výborná, tombola díky sponzorům bohatá, 
vstupenky vyprodané, akce skvěle připravená – takže prostě parádní zábava až do rána. No a na 

jaře taky sportujeme. Na první závody jsme vyrazili společně s našimi malými hasiči do Vraného. 
V požárním útoku za náš sbor bojovala tři družstva. Jedno družstvo žen , jedno mužů a jedno 
smíšené s těmito výsledky. Ženy 2.místo, muži páté a „smíšenka“ byla šestá. Do Plchova na okresní 
soutěž jela pak již jen družstva žen a mužů. Tam se dařilo naprosto skvěle a obě přivezla stříbrné 
poháry za druhá místa a ženy si ještě navíc dovezly putovní pohár za nejrychlejší požární útok. 
Poslední ze série jarních závodů byla pak tradiční „Dědkiáda“ soutěž pro muže na 35 let a soutěž 
o Pohár starosty SDH Velvary pro ženy. Tam se k nám obrátilo štěstí zády a zbylo na nás jen místo 
šesté pro Dědky a čtvrté pro ženy. Příprava čarodějnic  a úklid po jejich návštěvnících patří již 
tradičně do tohoto období.  No a v posledním květnovém víkendu náš sbor spolupořádal Okresní 
kolo hry Plamen na stadionu Jaroslava Valeše. Byly to opět tři dny plné práce se zabezpečením 
zázemí a stravy pro cca 300 závodníků a jejich doprovodu. No a také hlasitého fandění našim 
malým hasičům. Závěrečného vyhodnocení se zúčastnil i starosta obce ing.Dráb, který malým 
sportovcům předával věcné ceny. Tentokrát k nám bylo počasí přívětivější nežli v roce 2013 a tak 
asi hodinový déšť byl jen připomenutím, že jsou tzv. „třídenky“ opět na Braškově. 

Pokud máte zájem o podrobnější informace o dění u hasičů, navštivte webové stránky naší 
obce www.braskov.cz  kde v sekci hasiči najdete i spoustu fotografi í z jednotlivých akcí a událostí. 

Pěkné slunné léto plné pohody vám přejí
Hasiči Braškov

Hasiči informují

Soptíci na startu „požární útok“ Tazmáni na startu „požární útok“

JAK JE TO S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO DĚTI?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních 
dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou 
do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní 
občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro 

cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož 
v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu 
rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak 
zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými 
destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, 
a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní 
možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, 
Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a 
doba jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy 

zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, 

kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografi i; úředník pořídí fotografi i dítěte přímo na 
úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný 
list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit 
místo rodného listu.

Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vyces-
tování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních 
dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování 
osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitel-

ského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také 
třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu 
platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná 
minimální doba platnosti 6 měsíců.

Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu 
daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ 
a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.

 Mgr. Jana Vildumetzová, 
náměstkyně ministra vnitra

pro řízení sekce veřejné správy



Milé děti ,

 blíží se prázdniny, na které se určitě moc těšíte. V knihovně na vás čeká řada pěkných knih a já 
věřím, že si také najdete chvilku na čtení.

NOVÉ KNIHY PRO VAŠI ZÁBAVU

Brezina,T.C.: Ostrov děsivých goril
Brezina.T.C.: Záhadný duch
Davies,R.: Zapomenuté jehňátko
Gilletová,E.: Řekni mi kolik?
Krček,J.: Příběhy dvanácti  měsíců
Kincl,J.: Rákosníček
Košlerová,E.: Příběhy včelích medvídků

Reider,K.: Klára, zloděj bonbónů a já
Švorc,L.: Pohádky od řeky Berounky
Švorc,L.: Křivoklátské pohádky
Czyžová,I.:Drátované nápady
Kubišová,M.: Malujeme na oblázky
Oblíbená origami zvířátka
Pitrová,P.: Český rok

LIDOVÉ TRADICE A ZVYKY

Z knihy Pavlíny Pitrové: Český rok

Knihovna

Kultura

Okénko pro děti

BELETRIE
Ashworth, A.: Hříšný vévoda
Bolton, S.J.: Obětina 
Brown, S.: Smrtelné nebezpečí
Cílek, R.: Smrtící okamžik pravdy
Cole, M.: Pomsta
Černá, J.: Královské námluvy
Davies, R.: Krev se nezapře
Daliani, S.: Strom ztracených vzpomínek
Eidler, P.: Na šábes se nevraždí
Fikrlová, O.: Na Kladensku se krásně lhalo
French, T.: V lesích
Glattauer, D.: Navždy tvůj
Horníček, M.: Jablko je vinno
Jackson, L.: Nechtěj nic vědět
Keleová-Vasilková, T.: Pozlátko
Keleová-Vasilková, T.: Touhy

McBain: Panenka
Quick, A.: Podivné zásnuby
Robinson, P.: Pohled do tmy
Sloboda, R.: Rozum
Uher, F.: Dravec
Vachaud, L.: Síla odvahy
Vondruška, V.: Husitská epopej IV. díl

NAUČNÁ LITERATURA
Both, CH.: Kletba faraonů a jiné záhady starově-
kého Egypta
Hajšman, J.: Brdy opět otevřené
Kubíková, B.:  Z  13. do 14. komnaty 
Novák, J. A.: Karel IV. mystik a čaroděj
Novák, J. A.: Utajené vynálezy
Sobotka, R.: Toulky Beskydami

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ? �VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH�

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE

Jan A. Novák: KAREL IV. MYSTIK A ČARODĚJ

Děj se odehrává na samotě, v malém domě, kde se na Vánoce setkává velká rodina. Postupně se 
před námi odvíjí nejen osudy, ale i charaktery lidí, které spojuje charismatická a silná osobnost – 
jejich matka, která oplývá moudrostí a láskou. Přestože svoje děti miluje, vidí i jejich nedostatky 
a slabost. Příběhy členů jedné rodiny se odkrývají  v průběhu tří svátečních dnů. Někdy opravdu 
stačí tak málo, aby se toho v životě tolik změnilo…

Olga Fikrlová: NA KLADENSKU SE KRÁSNĚ LHALO

Autorka své dětství a mládí prožila v padesátých a šedesátých letech na Slánsku,  maturovala 
ve Slaném v roce 1973. Poté žila na Kladensku, až do roku 2010. Od mala vnímala maloměstské 
lidičky, jejich konzervativnost, předsudky, pokrytectví a masky. Na tyto prožitky se ve své knize 
dnes dívá s humorným pohledem.

Věra Přibylová, knihovnice

PŮJČOVNÍ DOBA: STŘEDA 16.00–18.30 HODIN.

Zprávy z mateřské školky
Od září 2016 bude navýšena stávající kapacita MŠ Braškov ze 40 dětí na 60 dětí. Zápis do 

mateřské školy proběhl dne 17. 2. 2016 od 16.00 hod. v budově MŠ. O termínu zápisu do MŠ jsou 
zájemci informováni na vývěsce MŠ, na vývěsce obce Braškov a na webových stránkách MŠ, nejméně 
měsíc před konáním samotného zápisu do mateřské školy. Kapacita MŠ byla postupně doplňována 
podle kritérií stanovených ředitelkou MŠ, přednost mají uchazeči s trvalým bydlištěm v Braškově 
a dále podle pořadníku uchazečů. Vzhledem k velkému zájmu o místa v mateřské škole, je potřeba 
se dostavit k zápisu ve stanoveném termínu. Při zmeškání zápisu do MŠ nemůžeme zajistit volná 
místa pro další zájemce. Zápis do MŠ na školní rok 2017/2018 je předběžně stanoven na konec dubna 
2017. Přesný termín zápisu do MŠ bude znám 2 měsíce před samotným zápisem.

Petra Strejčková, DiS., ředitelka MŠ



Sklony
Tapeta 

(zastar.)
Symbol lásky

Sídlo 
panovníka

Cíp květ. 
kalichu 
(zastar.)

Předložka
Platidlo Velké 

Británie
Užitková 
rostlina

Spěch Část povozu Koření Otřes (slov.) 2. díl tajenky Ozdoba

Stav
Stráň (nář.)

Část hlavy
Opice

1. díl tajenky
Trknutí

SPZ vozidel 
Ústí n./L.

Výzva 
pro psa

Zásah
otěžemi

Zedník (slov.)

Hornina
Turecké 
plavidlo

Srdce
(něm.)

Sarmat Krmivo

Kocour (nář.) Cupido

Kód letiště 
Toronta

Saze Světový 
katalog

(angl. zkr.)

Slov. nár. 
strana (zkr.)

Planetka Pták
Přednost

Zájmeno 
ukazovací

Jak (slov.)

Jeskyně 
(paštúnsky)

Kmoch Obchod. 
akademie 

(zkr.)
Část domu 3. díl tajenky

Docela

Vláčeti
Tlustokožec Ekonomická 

univerzita
 (zkr.)

Dědičné 
základy

Předložka
Sloupová síň

Dobytčí nápoj
Asijec Harmonie

Zájmová 
činnost

Lesní zvíře

Zájmeno 
osobní

Pres Předložka Alkohol

Posun
Italská tisk. 

agentura
Jelínek

Mužské
jméno

Dvojice (angl.)
Kormidelník 
(osmivesl.)

Předložka

Model Horký vítr
Kmen 

v Kamerunu

Předložka
Ven 

(slovensky)
Oština

Žal

Obdělávat 
půdu

Citoslovce

Sdružení dělníků 
Slovenska (zkr.)

Kabáty
Úly (zastar.)

Radioelektro-
nický boj (zkr.)

Nerost

Město 
v Jordánsku

Vojenská 
jednotka

Temnota Mládě orla
Souhlas
(angl.)Islámský 

učenec
Lůno

Staroegyptský 
bůh slunce

Směr (slov.) 1050 (římsky)

SPZ vozidel 
Náchoda

Kamence

Grafi cká 
technika

Druh sýra

Antilopa 
(voduška)

1051 (římsky)
Kalit 

(zastarale)

Ozn. letadel 
Rakouska

Styl hudby Tmel

SPZ
Olomouce

Sokolská 
slavnost Slov. plošná 

míra

SPZ vozidel 
Rokycan

Díl

Nebo (angl.)
Inic. rež. 
Trošky

Podpis 
anonyma

Zápisník Férie
Pomůcka:

Alauny, ANSA, Bora, Bulu, 
EKU, Kob, Mutat, Pair, REB, 

YTO, ZRSŠvýcarská 
řeka

Dort (rusky)
Označení 
trhavin
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Ve dnech 6.�–�7. 8. 2016 proběhne již 19. ročník

fotbalového turnaje dospělých

MEMORIÁL
ZDEŇKA ZÁBRANSKÉHO 

za účasti tradičních soupeřů

vstupné 40 Kč • občerstvení zajištěno


