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červen 2018  Ročník: 28 Číslo: 2

Vážení spoluobčané,

opět nadešel čas, kdy se s Vámi na těchto řádcích mohu podělit o můj pohled na to, co 
v současné době považuji pro vývoj naší obce za nejdůležitější. Dovolte mi proto, abych 
krátce popsal z mého pohledu zásadní aspekty týkající se problematiky územního plánu. 
Z účetnictví naší obce by se mohlo zdát, že územní plán je naprosto marginální a nedů-
ležitou aktivitou. Opak je ovšem pravdou. Jedná se o obtížnou disciplínu, jejímž cílem 
není nic menšího než zajištění udržitelnosti stávající kvality území katastru, především 
krajiny obce jako takové. Vycházím zejména z předpokladu, že lidé, kteří zde bydlí od-
pradávna, jsou zvyklí na způsob svého života. Jsou zvyklí chodit volně krajinou. Jsou 
zvyklí nedívat se z okna na ležaté paneláky. A ti, kteří se přistěhovali v poslední době, 
si koupili svoje nemovitosti právě s ohledem na současný charakter naší obce. Nikdo 
tak nemá právo měnit k horšímu naše životní podmínky a současnou kvalitu krajiny, 
ve které žijeme. Zdůrazňuji, že jakákoliv chyba v této oblasti je v zásadě nezhojitelná. 
Přitom nepřátel číhajících na takovou chybu je samozřejmě bezpočet. Není třeba se 
jim divit, jde přeci o peníze. A ty nerostou na stromech, ani se nedají vyorat na poli. 
Převážná většina vlastníků orné půdy proto sní o jejím převodu na stavební pozemky. 
Někteří z těchto vlastníků v naší obci ani nebydlí. Někteří tady možná ani nikdy nebyli.
Zachovat stávající stav je na první pohled poměrně jednoduché. Zákony týkající se 
územního plánování jsou však velmi komplikované. Bez profesionálů v oboru je platný 
územní plán v podstatě nerealizovatelný. Myšlenka, že by obec sama svými kapacitami 
byla schopna tuto problematiku zvládnout, je lichá. Měli jsme možnost vyzkoušet si 
to při vzniku stávajícího územního plánu z roku 2013. Soud s vlastníkem pozemku u 
dálnice, kde jsme navrhovali biokoridor, jsme prohráli. Mimochodem, zúřadování tohoto 
územního plánu trvalo pět let.
A tak jsme se poučili. Nyní provádíme první změnu územního plánu z roku 2013, aby-
chom prosadili vůli valné většiny občanů naší obce udržet katastr, jak je. Nepřekvapil 
nás ani mohutný odpor různých zájmových skupin, které se často zaštiťují nejrůznějšími 
ušlechtilými pohnutkami. Pro Vaši informaci, jak je válka s touto hydrou nerespektující 
veřejný zájem těžká, budete mít k dispozici k přečtení námitky proti všem našim krokům 
i naši následnou obranu. Vše vydáme jako přílohu novin.
Důležité je rovněž vědět, že o tom, jak bude Braškov, Valdek nebo Toskánka vypadat v 
budoucnu, rozhodují zastupitelé obce. Vy jste voliči, a máte to tedy v rukách. Škarohlídi 
namítají, že jde o velké peníze, že tlak Prahy je obrovský a každý se nechá koupit. Že se 
tedy nedá vyhrát. Prozatím však máme velké štěstí, že naši zastupitelé jsou slušní lidé.
Já osobně jsem před lety do zastupitelstva kandidoval jenom proto, aby Braškov nedopadl 
jako Chýně a podobné obce. A tuto válku dokončím. Prohra by byla nezvratná, a tudíž 
je pro mě nepřijatelná. Pamětníci dobře vědí, že ještě, když jsem nebyl starosta, tak 
jsem za občanské sdružení Česká vesnice pořádal petici proti neuvědomělé a necitlivé 
výstavbě. Vězte, že v těchto aktivitách nepolevím ani v budoucnu.
Mé krátké pojednání mohu shrnout do následujících bodů:
1. Hlavně se nenechte uchlácholit, že je vše trvale vyřešeno a již se nemusí vůbec nic 

dělat a na nic dohlížet. Hlídejte si své zastupitele a případné změny územního plánu.
2. Není pravdou, jak šíří slaboši, že tlaku hlavního města se nedá odolat. Rozhodují 

naši zastupitelé. Vámi volení zastupitelé.
3. Jakákoliv chyba, kterou si neohlídáte, je prakticky nezhojitelná a defi nitivní. Vnou-

čatům budete vyprávět, kde jste chodili krajinou.
4. Buďte bdělí před zlem. Zlo je rafi nované a může být i pracovité. Stačí jeden psy-

chopatický důchodce, který nemá co dělat a zakroutí umě s fakty. Žijeme v době 
internetu, sociálních sítí a aeronetů, v době velmi snadného šíření dezinformací a 
falešných zpráv. I v malém rybníku, jako je Braškov, je najdete.

Slovo starosty

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na 

19. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV

které se koná 

V PONDĚLÍ 4. 6. 2018 V 17.00 HOD. 

NA OBECNÍM ÚŘADĚ BRAŠKOV
s tímto programem:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení 18. zasedání
3. Závěrečný účet obce za rok 2017 vč. výsledku auditu
4. Zpráva o fi nančním hospodaření obce k 30. 4. 2017
5. Program rozvoje obce – aktualizace
6. Schválení výběr. na PD Retenční nádrž Braškov
7. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období
8. Různé:

• Souhlas s přijetím darů – darovací smlouvy
• Souhlas s bezúplatným převodem pozemku p.č. 20/20 od ÚZSVM
• Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
• Prodej plynovodní přípojky na fotbalovém hřišti a zřízení věcného břemene 
• Dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě č. 0317499479 ze dne 18. 12. 2017

9. Diskuse
10. Usnesení a závěr

5. Kdo máte strach či pochyby nebo jste naštvaní, zavolejte mi.
6. Podaří-li se nám katastr obce uhájit, nemusíme jezdit na chalupu, ani se stěhovat, je 

tu nádherně.
Téměř závěrem mi dovolte dvě aktuality z oblasti výstavby. Připravujeme projekt na zemní 
zásobník vody, pro závlahu našeho hřiště a na hasičské cvičiště. V červnu bychom pak 
měli předat staveniště chodníku z Valdeku na Dobrou zhotoviteli.
A nejdůležitější zpráva na úplný závěr. Gratuluji braškovským hasičkám, doros-
tencům a družstvu mladých hasičů a skládám jim velkou poklonu. Zvítězily totiž 
v okresním kole hasičského sportu. Jdeme na kraj. Skvělá propagace Braškova.
Přeji Vám všem pěkné léto. Občasný deštík jistě při současném suchu nebude léto činit 
nešťastným. A 23. června 2018 přijďte na pivo na Háj. Bude hudba a věřím, že i příjemná 
příležitost potkat se s Vašimi sousedy.

Ing. Vladimír Dráb, starosta 
starosta@braskov.cz



Zprávy z obecního úřadu

Internet po optickém vlákně

Zastupitelstvo obce po projednání:

a) bere na vědomí: 
1. Zprávu o kontrole plnění usnesení 17. zasedání zastupitelstva, konaného 6. prosince 2017
2. Změnu rozpočtu obce č. 1 a č. 2 na rok 2018,  schválené radou obce

b) souhlasí: 
s uzavřením smlouvy o smlouvě  budoucí o zřízení služebnosti pro společnost Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. (CETIN)

c) schvaluje: 
1. Účetní závěrku za rok 2017 s výsledkem hospodaření ve výši 3.976.059,33 Kč
2. Aktualizaci Programu rozvoje obce z února 2018

USNESENÍ

18. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, 

konaného dne 5. března 2017 na OÚ Braškov

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

USNESENÍ
63. schůze rady 3. 4. 2018

Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• kritéria k přijímání dětí do MŠ Braškov pro šk.rok 2018/2019
• zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

• souhlasí
• s výběrovým řízením na nového operátora a odesláním výpovědi na služby O2 
• s poražením stromu (ořech) na hřišti vedle OÚ

• schvaluje
• aktualizaci Programu rozvoje obce a doplnění o 2 akce: betonová nádrž na vodu na fotbalovém 

hřišti a rozšíření hasičské zbrojnice 
• program 64. schůze rady dne 17. 4. 2018

64. schůze rady 17. 4. 2018

Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• zprávu o fi nančním hospodaření obce k 31. 3. 2018

• souhlasí
• s předloženou cenovou nabídkou a pronájmem nebytového prostoru objektu čp. 245 p. L. Ma-

kovskému

• ruší
• komisi pro řešení dopravní situace v ul. Dukelská, a to s účinností ke dni 17. dubna 2018

• zřizuje
• s účinností ke dni 18. dubna 2018 komisi rady ke komplexnímu řešení problematiky dopravy na 

silnici III/2012 (ul. Dukelská a ul. Sportovců), a to ve složení: předseda Ing. Vladimír Chalupa 
a členové Milan Špaček a Pavel Stádník

• schvaluje
• termín 19. zasedání zastupitelstva 4. 6. 2018
• program 65. schůze rady dne 2. 5. 2018

65. schůze rady 2. 5. 2018

Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• s nákupem 2 nových kamer do výše 50 tis. Kč
• s příspěvkem obce na koncert Valdecký léto ve výši 15 tis. Kč
• s příspěvkem obce na občerstvení při oslavách 100. výročí založení republiky do výše 15 tis. Kč

• rozšiřuje
• komisi rady, zřízenou ke dni 18. 4. 2018, o ing. Petra Vacka
• působnost komise rady, zřízené ke dni 18. 4. 2018, o veškerou dopravní problematiku v celé obci

• schvaluje
• změnu č. 3 rozpočtu obce na rok 2018
• návrh programu 19. zasedání zastupitelstva 4. 6. 2018
• program 66. schůze rady dne 15. 5. 2018

66. schůze rady 15. 5. 2018

Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• Zprávu o fi n. hospodaření obce k 30. 4. 2018

• souhlasí
• s pořízením kontejneru 1100 l na komunální odpad pro OÚ
• s termínem 68. schůze rady 18.6.2018

• schvaluje
• úpravu programu 19. zasedání zastupitelstva 4. 6. 2018
• aktualizaci Programu rozvoje obce 
• program 67. schůze rady dne 28. 5. 2018

USNESENÍ
61. schůze rady 20. 2. 2018

Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• se zveřejněním záměru na pronájem objektu býv. Jednoty čp. 245
•  s účetní závěrkou MŠ Braškov za rok 2017 a převodem hospodářského výsledku ve výši 

26 716,73 Kč do rezervního fondu školy

• schvaluje
• aktualizaci Programu rozvoje obce 
• změnu č. 2 rozpočtu obce na rok 2018
• návrh programu 18. zasedání ZO Braškov dne 5. 3. 2018
• program 62. schůze rady dne 20. 3. 2018

62. schůze rady 20. 3. 2018

Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• se zřízením nové komise k řešení dopravní situace na silnici III/116 v celé obci, tj. v ul. Dukelská 

na Braškově a Sportovců na Valdeku
• s převodem 55 000 Kč z rezervního fondu MŠ do investičního fondu
• s pořízením a osazením informační vitríny k braškovskému rybníku
• s objednáním programátora na údržbu, aktualizace a systémové úpravy obecního webu dle 

cenové nabídky
• se zasláním výpovědi smlouvy o zprostředkování prodeje stavebního pozemku p. č. 177/17 

realitní kanceláři
• s osazením sloupků a ozdobného řetězu kolem pomníku na návsi
• se stanovením termínu pro pořádání obecních oslav 100. výročí ukončení 1. sv. války a vznik 

Československé republiky na 10. 11. 2018

• schvaluje
• cenovou nabídku fy Adsum na osazení kovového svodidla na sil. II/118 od pomníku před auto-

busovou zastávku
• tříčlennou komisi k zapečetění a rozpečetění pokladniček pro veřejnou sbírku
• aktualizaci Programu rozvoje obce 
• program 63. schůze rady dne 3. 4. 2018

• ukládá ing. Chalupovi, přesedovi dopravní komise
• řešení problematiky dopravy na silnici III/116, tj. ulice Dukelská a Sportovců

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 17. zasedání zastupitelstva a změ-
ny rozpočtu č. 1 a 2 na rok 2018, schválené radou obce a odsouhlasilo uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti pro společnost CETIN.  Smlouva byla uzavřena.
Zastupitelstvo také schválilo účetní závěrku za rok 2017 a aktualizaci Programu rozvoje obce z února 
2018.

František Haas

Jak již jsme informovali v minulém čísle BN společnost CETIN chce vybudovat v naší obci svou 
optickou trasu a to v ulici Sportovců na Valdeku. Po několika jednání byl této společnosti udělen 
souhlas s pokládkou optického kabelu za podmínky současného položení optické trasy pro potře-
by naší obce a současně k jednotlivým rodinným domkům podél této budované trasy na náklady 
zhotovitele. Jedná se konkrétně o chodník po pravé straně směrem od Braškova k restauraci Pod 
hvězdičkami. Výkopové práce spojené s pokládkou trubek a kabelů by měly proběhnout v průběhu 
září. Tento termín zatím ale není investorem defi nitivně potvrzen. Kdo z občanů bydlících na této 
trase, by měl zájem o bližší informace, týkající se možnosti připojení svého RD, tak ať zanechá své 
telefonní číslo případně emailovou adresu v kanceláři OU Braškov. Budu ho následně kontaktovat 
a informovat.

Hugo Laitner, správce OKS a datové sítě

ZPRÁVA O KONTROLE PLNĚNÍ USNESENÍ 

18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

KONANÉHO 5. 3. 2018



výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změnách

%

P Ř Í J M Y

DAŇOVÉ celkem 4 273 330,50 12 212 000,00 35%

DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR) 3 639 139,58 10 500 000,00 35%

daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin. 923 337,72

daň z příjmů FO ze sam.v.č. 18 618,21

daň z příj. fyz.os. z kap. výn. 75 462,26

daň z příj.práv.os. 706 714,39

daň z přid.hodnoty 1 915 007,00

ostatní daně

daň z nemovitostí 126,24 597 000,00 0%

poplatky za odpady 446 676,00 650 000,00 69%

Ekokom 26 114,00 70 000,00 37%

poplatky ze psů 23 550,00 25 000,00 94%

správní poplatky 1 595,00 20 000,00 8%

výtěžnost výherních hracích automatů 19 659,68 50 000,00 39%

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

NEDAŇOVÉ celkem 150 686,42 434 170,00 35%

pronájmy, pachtovné 52 001,00 165 000,00 32%

přijaté pojistné náhrady 0,00 0 0%

ostatní nedaňové příjmy,úroky 1 085,42 20 000,00 5%

Hasiči-smlouva s obcí Kyšice 0,00 12 000,00 0%

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

Hasiči-ostatní příjmy 8 000,00 8 000,00 100%

Věcná břemena 0,00 10 000,00 0%

Příspěvek na VO kruhový  objezd 0,00 50 000,00 0%

Hudební festival - sponzorské dary 14 000,00 100 000,00 14%

Prodej pozemku (Fafala) 51 600,00 45 170,00 114%

Stavimat - sponzorský dar 0,00 0 0%

Transfery (dotace) 7 067 117,11 16 724 824,00 42%

DOTACE - OÚ - státní správa 69 832,00 209 500,00 33%

DOTACE - volby 21 324,00 21 324,00 100%

DOTACE - požární cisterna 6 975 961,11 7 005 000,00 100%

DOTACE - chodník Valdek - V. Dobrá 0,00 9 489 000,00 0%

Přijem úvěru na kofi n. chodníku Valdek–V. Dobrá 0,00 4 000 000,00 0%

PŘÍJMY CELKEM 14 510 132,93 14 512 644,60 100%

V Ý D A J E :

NEINVESTIČNÍ CELKEM 2 797 749,30 8 322 324,00 34%

správa OÚ 1 194 662,61 3 540 000,00 34%

odměny zastupitelstva 174 306,00

platy zaměstnanců 276 308,00

platy za 12/2017 212 872,00

dohody 75 920,00

pov.poj.na soc.zab. 69 078,00

pov.poj.na zdrav.poj. 40 555,00

zák.poj.odpovědnosti 1 161,00

poj.obecního majetku 58 678,00

všeobecný mat. 7 084,06

nákup DDHM 28 618,00

odborné publikace 0,00

voda(OÚ,pítka,prodejny) 4 220,00

plyn (OÚ,prodejny) 9 750,00

elektrická energie(OÚ,prodejny) 18 440,00

služby pošt 1 329,00

služby telekom. 20 157,05

služby peněžních ústavů 3 267,90

záloha pokladny 105 311,00

pohoštění 2 025,00

školení 1 900,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE K 30. 4.  2018

Zprávy z obecního úřadu

Zprávy z komisí

výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změnách

%

nákup služeb 43 615,60

opravy 34 617,00

daně a popl.,přestupky 5 450,00

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

výdaje na volby 21 324,00 21 324,00 100%

MŠ - příspěvek na provoz 125 000,00 250 000,00 50%

jednotka dobrovolných hasičů 182 866,06 320 000,00 57%

sbor pro občanské záležitosti 11 103,00 40 000,00 28%

knihovna - knihy a odměna 14 464,70 80 000,00 18%

kronika - materiál a odměna 0,00 35 000,00 0%

údržba a opravy silnice, chodníky 0,00 100 000,00 0%

údržba a opravy rybníky 0,00 30 000,00 0%

údržba dětských hřišť 2 800,00 60 000,00 5%

veřejné osvětlení - el. energie 35 800,00 300 000,00 12%

veřejné osvětlení - údržba 116 205,00 250 000,00 46%

veřejná zeleň - údržba 140 046,00 710 000,00 20%

odpady celkem (VaN, AVE, Ekologie) 339 957,00 750 000,00 45%

AVE známky KO,BIO 225 170,00

likvidace velkoobj.odpadu 95 311,00

nebezpečný odpad 19 476,00

výtvarná dílna-provoz 4 575,03 60 000,00 8%

kamerový systém-provoz 21 092,00 60 000,00 35%

muzeum sportu-provoz 42 120,00 200 000,00 21%

úroky z úvěru 16 337,90 60 000,00 27%

Valdecký háj-příspěvek 0,00 210 000,00 0%

smlouva Policie Unhošť, Kladno 73 160,00 116 000,00 63%

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

pronájmy, pachtovné (Pozemkový fond, Hřebíková) 0,00 15 000,00 0%

služby T-Mobile 29 766,00 120 000,00 23%

sportovní aktivity mladých hasičů - dotace na provoz 110 000,00 220 000,00 50%

fotbalové hřiště Valdek - dotace na provoz 72 500,00 145 000,00 50%

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

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

rozvoj a podpora mládež. oddílu kopané - dotace 102 500,00 205 000,00 50%

INVESTIČNÍ CELKEM 309 038,20 16 487 600,00 2%

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

kofi nancování investic "Programu výstavby" 0,00 1 056 000,00 0%

nákup pozemků Havlík 0,00 669 000,00 0%

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

optická síť Braškov 6 508,20 100 000,00 7%

chodník Valdek - V. Dobrá 0,00 13 900 000,00 0%

Splátky úvěrů celkem 6 000 000,00 8 500 000,00 71%

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

Splátka úvěru č. 0317499479 0,00 2 500 000,00 0%

VÝDAJE CELKEM 9 106 787,50 33 309 924,00 27%

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

VÝDAJE CELKEM -9 106 787,50

PŘÍJMY CELKEM 11 491 134,03

ROZDÍL 2 384 346,53

Výsledek hospodaření k 31.12.2017 5 408 759,52

Zůstatek BÚ celkem 7 793 106,05

z toho:

BÚ Spořitelna 7 332 573,00

BÚ 90018-nákup pož.cisterny 0,00

BÚ 94 ČNB 460 456,42

BÚ 2006 ČNB 76,63

úvěr -5 901 193,65

úvěr překlenovací-cisterna 0,00

REKONSTRUKCE PRODEJNY COOP

V červenci roku 2014 Obec Braškov odkoupila objekt bývalé prodejny COOP za 3 500 000 Kč. 
Touto koupí získala obec do svého vlastnictví objekt, který se nachází v samém centru obce 
a je součástí braškovské návsi, je velice dobře dostupný a v jeho blízkosti se nachází další 
občanská vybavenost (obecní úřad, lékárna, MŠ, obchod potravin, zastávka autobusu atd.). 
Pokud by obec tuto investici neprovedla a objekt by byl prodán soukromému zájemci, přišla 
by obec o možnost dál rozvíjet v obci občanskou vybavenost, hlavně pak poskytnout kvalitní 
zdravotní péči občanům, kteří se z nejrůznějších důvodů nemohou dostat za službami a zdra-
votní péčí do větších měst. 
V září 2016 ukončil bývalý vlastník v objektu prodej potravin. Obec Braškov nechala zpracovat 
projektovou dokumentaci na nové využití objektu. Ve dvou třetinách objektu by obec ráda 
zřídila zdravotnické zařízení se třemi zubními ordinacemi, ve zbytku objektu pak prodejnu 
masa a uzenin. V současné době je k objektu vedeno stavební řízení. Následně se bude obec 
snažit o získání finanční prostředků z vhodného dotačního programu. Předpokládané náklady 
celého projektu budou okolo 20 miliónů korun. 

Ing. arch. Kateřina Dolejšová,
předsedkyně stavební komise



NÁZEV AKCE – PROJEKTU STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE

NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)

PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTACE

MANAŽER 
PROJEKTU

POZNÁMKA
CELKEM

z toho

DOTACE
NÁKL. 
OBCE

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

1755
Zpracována, urgováno vydání 
stavebního povolení; chybí 
stanovisko Policie.

Ing. Dolejšová Budeme žádat o dotaci.

REKONSTRUKCE  ULICE V ZÁTIŠÍ Je zpracována dokumentace. 1110
Úpravu dokumentace 
provedena, vydáno stavební 
povolení.

F. Haas,
Ing. Doksanský

Budeme žádat o dotaci.

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

Ing.Dolejšová,
p. Haas

Budeme žádat o dotaci.

REKONSTRUKCE  ULICE u sběrného místa Je zpracována dokumentace. 357
Je vydáno pravomocné 
stavební povolení a požádáno 
o prodloužení platnosti.

Ing. Dolejšová, 
p. Haas

Budeme žádat o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE U DUBU Zpracována dokumentace bez úvodní 
části (u Skalky).

6500
Dokumentace zpracována. 
Je vydáno stavební povolení.

p. Haas Budeme žádat o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE POD HORKOU Nutno aktualizovat dokumentaci z r. 2007. 9000 Vydáno stavební povolení. p. Haas Budeme žádat o dotaci.

TOSKÁNKA – DOKONČENÍ CHODNÍKŮ VČETNĚ 
VSTUPŮ A VJEZDŮ

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

1000
Zpracována dokumentace, řeší 
se bezúplatný převod pozemků 
od ŘSD.

Ing. Dolejšová Budeme žádat o dotaci.

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ PRO DĚTI S UMĚLÝM 
POVRCHEM Bylo vydáno stavební povolení. 3185 Upravuje se dokumentace.

Ing. Doksanský 
Ing. Dolejšová

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

KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ BRAŠKOV, 
VALDEK – VELKÁ DOBRÁ Vydáno stavební povolení. 14000 11900 2100

Podepsána smlouva o dílo 
s dodavatelem. Výstavba 
z fi nancí SFDI.

Ing. Dolejšová, 
p. Haas                 

Byla získána dotace ze SFDI. Započata výstavba bude 
v r. 2018.

REVITALIZACE BRAŠKOVSKÉHO POTOKA VČETNĚ 
VODNÍCH PLOCH

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.

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ VODY NA ZÁLIVKU HŘIŠTĚ 
- 70 m3

Nutno urychleně zpracovat dokumentaci 
a zajistit stavební povolení.

1000 viz stadium přípravy
Peták
Ing. Dolejšová

Jde o náhradu za stávající zkorodovanou nádrž.

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

O pořízení změny č. 1 územního plánu roz-
hodlo 13. zasedání zastupitelstva 16.1.2017 
a „Zadání změny č. 1“  bylo schváleno.

750 680 70

Zpracován návrh 1. změny 
územního plánu, probíhá 
jeho projednání s orgány a 
organizacemi.

Ing. Dráb    
Ing. Kolrusz

Probíhá realizace.

REKONSTRUKCE MÍSTNÍHO ROZHLASU Nutno zpracovat dokumentaci Ing. Dolejšová Předpokládáme fi nancování z dotace.

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). 

Místostarosta p. F. Haas  
domluvil se starosty  obcí, 
které spoluvlastní hřbitov, 
jejich podíl na úhradě nákladů  
projektové dokumentace, a to 
po čtvrtinách.

Zpracován návrh studie. Nutno 
projednat s ostatními obcemi.

Ing. Dolejšová
Předpokládáme možnost získání dotace Stč. kraje 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.

ROZŠÍŘENÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE Nutno zpracovat projekt a zajistit stav. 
povolení.

Zatím nejsou známy. viz stadium přípravy
Ing. Dolejšová 
P. Horník

Jedná se o rozšíření zbrojnice doplněné o podzemní nádrž 
vody.

OBJEKT  PRO RYBÁŘE A MLADÉ HASIČE VČETNĚ 
EL. PŘÍPOJKY

Jde o náhradu za nevyhovující objekty vč. 
elektropřípojky.

1500 Připravuje se dokumentace. Ing. Dolejšová Realizace závisí na možnosti získání dotace.

SPORTOVNÍ HALA

Jde o výstavbu nové sportovní haly v 
souladu s územním plánem, vedle hřiště 
J. Valeše. Nutno získat souhlas vlastníka 
pozemku.

50000

CHODNÍK VALDEK – DRUŽEC Jde o část chodníku, jehož rozsah je 
upřesněn dokumentací.

Zpracován projekt; vydáno 
stavební povolení.

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Vybrán zhotovitel dokumentace. Po vyhlášení vhodného 
dotačního titulu bude požádáno o dotaci.

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

Zpracován projekt; vydáno 
stavební povolení.

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Vybrán zhotovitel dokumentace. Po vyhlášení vhodného 
dotačního titulu bude požádáno o dotaci.

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

Záměr realizace.
Laitner                          
Ing. Dráb

Hledáme možnost dotace pro pořízení.

TEPELNÉ ČERPADLO DO MUZEA SPORTU Záměrem je úspora energie a zlepšení 
klimatizace.

300 Nutno zpracovat projekt. Ing. Dolejšová

CENTRUM SLUŽEB BRAŠKOV V objektu bude zřízeno zdravot. zařízení 
a prodejna.

20000
Zpracována dokumentace, je 
požádáno o stavební povolení.

Ing. Dolejšová Hledáme možnost dotace pro rekonstrukci objektu.

OBNOVENÍ CESTY Z DUBIN A ODVODNĚNÍ NA 
VESELOV

Jde zejména o odvedení dešťových vod 
z propustku pod silnicí.

Zpracováno geodetické 
zaměření pro zpracování 
dokumentace a jednání 
s majiteli pozemků.

Ing. Kolrusz
Po zaměření uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
s majitelem jednoho pozemku o věcném břemenu.

PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV � AKTUALIZACE KVĚTEN 2018

KOMENTÁŘ K „PROGRAMU ROZVOJE OBCE BRAŠKOV“

Předpokládaná aktualizace “PROGRAMU ROZVOJE” je doplněna či upravena o aktuální údaje či změny. Pro všechny úpravy zbývajících v Programu uvedených komunikací je zpracována dokumentace a pro 
většinu z nich je vydáno i stavební povolení. Jejich realizace je bohužel zatím závislá na nedostatku fi n. prostředků . Předpokládáme vypsání vhodného dotačního titulu, který bychom mohli okamžitě s ohledem 
na uvedený stav připravenosti akcí využít.  Jedinou akcí tohto charakteru je Chodník Valdek - V. Dobrá, jehož výstavba se předpokládá v roce 2018 z prostředků dotace. 28.10.2017 byla slavnostně za hojné 
účasti veřejnosti představena nová moderní hasičská stříkačka a tento úkol byl splněn. V současné době jsou vydána stavební povolení i na chodníky do Družce a Bezděkova. Pro obnovení cesty z Dubin a 
odvodnění na Veselov bylo zpracováno geodet. zaměření jako podklad pro jednoduchý projekt a jednání s vlastníky pozemků. K rekonstrukci hřbitova M. Přítočno se 25.10.2017 sešli starostové všech čtyř 
obcí, které hřbitov vlastní a projednali jjsme možnosti a návrhy řešení a uzavřeli dohodu o úhradě nákladů na přípravu a realizaci rovným dílem. Nově b yla do Programu zařazena akce “Akumulační nádrž 
vody na hřišti” a “Rozšíření hasičské zbrojnice”.  Rozhodující akcí zůstává tedy Pilotní projekt, jehož cílem je schválení změny č. 1 územního plánu obce. “Zadání “ 1. změny bylo zastupitelstvem schváleno, 
je zpracován návrh 1. změny úz. plánu a proběhlo její projednání s veřejnými orgány a organizacemi a veřejné projednání. V  tomto roce předpokládáme, že bude změna č. 1 úz. plánu schválena.

František Haas

Zprávy z obecního úřadu



VRCHOL CYNIZMU PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Je známo, že některé jedince třídění odpadu obtěžuje. Nedokonale třídí, přestože se blíží termín 
ukončení skládkování netříděného odpadu v roce 2024. Od tohoto data bude netříděný odpad spa-
lován stejně, jako ve státech západní Evropy. Přitom dojde přirozeně ke zdražení červené známky 
v důsledku navýšení nákladů na dotřiďování a dovoz odpadu do vzdálené spalovny. Bohužel nezabírá 
dostatečně ani náš výrazný motivační systém odpadového hospodářství, který velmi spravedlivě 
snižuje náklady rodinného rozpočtu úměrně s kvalitou třídění.
Nemůžeme se ale smířit s lidskou bezohledností při zakládání černých skládek v přírodě. 
Ve většině případů jsou naštěstí původci převážně automobilisté z jiných obcí. Potvrzuje to i poslední 
případ z letošního května, kde se ve spolupráci s Policií města Unhošť zřejmě podaří určit původce. 
Podle přiloženého obrázku je zřejmé, že se jedná o stavební odpad bezohledně vyklopený v aleji polní 
cesty směřující k ČOV na jižní straně obce Braškov. Na začátku této cesty ze silnice je samozřejmě 
umístěna tabule se zákazem skládky pod pokutou 50 000 Kč. Předpokládáme tedy, že po vyšetření 
původce uhradí nejen pokutu, ale i náklady na likvidaci tohoto odpadu. 
Přestože máme na dvou místech v obci i kontejnery na šatstvo, neváhal další automobilista pohodit 
oděvy u chodníku vedoucímu od mostu na Toskánku.

Tomáš Votava, Jiří Kolrusz

VENČENÍ PSŮ BEZ PROBLÉMŮ

Vzhledem k opakovaným stížnostem občanů na chování některých majitelů psů, kteří porušují nejen základní pravidla slušnosti 
a bezpečnosti, ale nemají dokonce ani ponětí o existenci Obecně závazné vyhlášky o pohybu psů, zveřejňujeme v Braš-
kovských novinách tuto vyhlášku znovu. Je naprosto vyloučeno, aby se neovladatelný pes bez základního výcviku poslušnosti 
pohyboval volně bez vodítka. Vyhláška včetně níže uvedeného textu je přístupná samozřejmě i na webu obce Braškov.

V poměru počtu pejsků k počtu obyvatel budeme brzy na prvním místě 
v Evropě. Není pochyb o pozitivním významu psa v lidském spole-
čenství. Nezapomínejme však přitom na slušnost, povinnosti a plnou 
odpovědnost za svého psa. Nepřehlížejme ani plnění potřeb samotného 
psa, protože jen tehdy vytvoříme podmínky pro jeho přirozené poslání a 
spokojený život. Zdaleka nejde jen o dobré zacházení a kvalitní stravu. 
Většinou nedojde ani k uplatnění jeho specifi ckých vlastností s ohle-
dem na rasu, například u plemen loveckých, salašnických apod. Avšak 
některé vlastnosti jsou společné pro všechna plemena. Je to mimořád-
ně vyvinutý čich, pohybové schopnosti a snaha o socializaci nejen ve 
společenství lidském, ale i zvířecím. Pokud pomineme význam psa pro 
speciální účely třeba v činnosti záchranářské, protidrogové, asistenční 
atd., pak snad mezi jeho největší přednosti patří jeho spolehlivá snaha 
vyhnat svého pána na procházku. Pes tím prokazuje dnešnímu zpoho-
dlnělému člověku tu největší službu. Člověk se mu na oplátku pak má 

během procházky snažit splnit některá jeho přání. Ta se týkají převážně identifi kace pachových stop, značkování a socializace 
či seznamování. Tempo a náplň procházky je tedy vhodné přizpůsobit našemu psu.
Aby však procházky se psy probíhaly bez problémů, musí být respektována již zmíněná vyhláška a určitá společenská pra-
vidla. Stejně jako seznamování lidí, tak i seznamování psů je podmíněno zájmem a souhlasem obou stran. Jen zlomek 
počtu majitelů psům rozumí a poskytne jim základní výcvik k poslušnosti. Proto je povinnost vést psa pouze na vodítku 
zakotvena v Obecně závazné vyhlášce č.2/2016. Tato vyhláška byla zveřejněna v Braškovských novinách z dubna 2017 
a je samozřejmě i na webu obce Braškov včetně komentáře. Jen pro úplnost nutno dodat, že všechny obecní vyhlášky jsou 
schvalovány Ministerstvem vnitra, které má k dispozici vzory pro jejich tvorbu. Aby byla respektována i určitá svoboda psa, 
jsou v katastru obce vyhrazeny dva úseky pro tzv. volné pobíhání psů. Jde však o problematickou záležitost, 
protože i zde musí být pes pod neustálým dohledem a přímým vlivem majitele. Pokud se tedy nejedná o absolutně 
poslušného a ovladatelného psa, měl by být na samonavíjecím vodítku a opatřen náhubkem. Samonavíjecí vodítka jsou tím 
nejlepším řešením. Široký sortiment nabízí provedení pro všechny velikosti psů a délky šňůry až do 8 metrů, což poskytuje psu 
dostatečnou svobodu, aniž bychom s ním ztratili kontakt.  Jednoduché a spolehlivé ovládání spočívá ve dvou tlačítkách, z nichž 
první je mžiková brzda a druhé je aretace, tedy zajištění v jakékoliv poloze. Toto vodítko je optimálním řešením i pro základní 
výcvik psa. Takto například v přírodě naučíme psa nejen povelu „Stůj“, „k noze“, dělat hromádky pouze za okraji polních cest, 
ale i bezpečnému míjení a seznamování na zkráceném vodítku, pokud si to přejí majitelé obou psů.
Každým rokem řeší komise životního prostředí řadu stížností na porušování zmíněné vyhlášky a základních pravidel slušnosti majitelů 
psů. Volné pobíhání psů bez ohledu na děti, na lidi trpící kanisfobií, venčení na hřištích, znečišťování veřejných prostranství, soustavné 
štěkání apod. Dále není možno přehlížet cynické chování několika jedinců, odmítajících úklid hromádky po svém psu na 
veřejných prostranstvích. Mobil má u sebe dnes každý a není tedy problém pořídit fotku tohoto majitele, která bude zveřejněna. 
Dochází však i ke rvačkám psů, které končí často nejen zraněním psů, ale i jejich majitelů. Nejnebezpečnější jsou pak psi, na které 
majitel nemá čas a odsoudí je jen na hlídání a obranu nemovitosti. Tito psi jsou v podstatě týráni, protože je jim odepřen kontakt se 
společenstvím psů a lidí. Nespokojenost vyjadřují soustavným štěkáním a pokud se jim podaří uniknout z tohoto vězení, jsou nebez-
pečím pro lidi i ostatní psy. Jeden takový případ skončil před několika lety těžkým zraněním naší občanky a málem i soudní dohrou. 
Nestojíme ani o to, aby se majitelé psů menších ras chránili před většími psy rizikovými obrannými prostředky.
Doufáme, že si všichni majitelé psů začnou uvědomovat  plnou odpovědnost za chování svého psa a nebudeme muset řešit 
nadále podobné stížnosti. Setkávání pejskařů by se mělo stát příjemnou společenskou záležitostí ke konverzaci jak pro lidi, 
tak pro jejich psy.  

Ing. Jiří Kolrusz, Komise životního prostředí

POKÁCENÍ TOSKÁNSKÉ LÍPY

Dne 26. 4. 2018 byla na příkaz Ředitelství silnic a dálnic bez jakéhokoli upozornění pokácena lípa (Tilia cordata) před bývalým 
zájezdním hostincem na Toskánce. Stáří stromu je datováno ke stavbě zájezdního hostince cca 350–400 let. 
Lípa byla řádně prořezávána a ošetřována certifi kovanou arboristickou fi rmou a domnívám se, že nebyl důvod k jejímu kácení. 
ŘSD se opírá o znalecký posudek Ing. Jaroslava Kolaříka, Ph.D., který stav lípy označil za havarijní/rozpadlý strom a podle §8 
odst.4 zákona o ochraně přírody, je takový strom možno kácet okamžitě bez Rozhodnutí příslušné obce na jejímž katastru se 

nachází. Znalecký posudek byl však vypracovaný již 18. 3. 2018. Pokud se 
znalec domníval, že strom ohrožuje životy lidí nebo majetek, měl být strom 
pokácen okamžitě a ne až po 39 dnech. 
Z metodiky Ministerstva životního prostředí ke kácení dřevin rostoucích mimo 
les vyplývá: 
Kácení dřevin, které je nutné dodatečně oznámit (§8, odst. 4 ZOPK)
Kácení v krajní nouzi
V případě, že je stavem stromu zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hro-
zí-li škoda značného rozsahu, je možné provést kácení okamžitě a tento zásah oznámit 
orgánu ochrany přírody až zpětně, a to do 15 dnů od provedení kácení (§ 8 odst. 4 zákona 
o ochraně přírody). Jde tedy o situace, kdy hrozí riziko z prodlení, které nastávají zejména 
u konstrukčně narušených stromů po silném větru a přírodních katastrofách. Důvod pro 
havarijní kácení tak nesplňuje dlouhodobě narušený strom ani parkující automobil pod 
ním, který lze naopak zaparkovat jinam. Zákon o ochraně přírody nedefi nuje co je škodou 
značného rozsahu, lze však analogicky použít částku nejméně 500 tisíc korun, kterou de-
fi nuje značné škody platný trestní zákoník. Proto není možné např. tvrdit, že z havarijních 
důvodů lze ihned pokácet strom, který může spadnout na plot. Oznamovací povinnost 
má ten, kdo ohrožující dřevinu fakticky odstraňuje, nemusí se vždy jednat o vlastníka 
(nájemce). Formu a náležitosti oznámení stanoví vyhláška č. 189/2013 Sb., §4,odst. 2. Dle 
tohoto ustanovení je třeba navíc v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona doložit 
skutečnosti nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.
Celou věc jsem oznámila na Policii ČR, Ministerstvu životního prostředí ČR a 
České inspekci životního prostředí. 14. 5. 2018 bylo za účasti Agentury ochrany 
přírody a krajiny provedeno místní šetření Českou inspekcí životního prostředí, 
zástupce ŘSD se bohužel nedostavil.  
Českou inspekcí životního prostředí mi bylo sděleno, že výsledek šetření bude 
znám až v následujícím roce. 

Ing. arch. Kateřina Dolejšová, předsedkyně stavební komise 

Zprávy z komisí

Stavební odpad v aleji Pohozené oděvy
nad Toskánkou

Poslední fotografi e toskánské lípy



VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ

Ve druhém čtvrtletí letošního roku jsme opět jeli na závody a připravujeme se na závěr sezóny.
7. dubna 2018 – závody Železný Soptík v Lidicích pořádalo SDH Hřebeč.
Soutěže se zúčastnilo kolem 250 dětí, konkurence byla veliká. Všem kategoriím se moc dařilo. Ze 
starších chlapců postoupili do druhého kola 3: Vašek (31.37), Jan K. (36:02), Venda (39:06). Za starší 
dívky též postoupily tři: Eva (38:55), Anna L.(41:37), Anna K.(44:04). Za mladší dívky postoupila Alice 
(41:53), za mladší chlapce Tomáš Ch. (37:41), Jan Kam. (41:46), Jonáš (41:58), Tomáš L. (44:01), Mikuláš 
(44:08), za přípravku Isabelka (54:30). Konečné umístění bylo výborné – Soptíci celkově 2., Tomáš 
Chalupa byl 2. nejlepší v mladších chlapcích a Isabelka 3. nejlepší v přípravce, Tazmáni 
byli 8.
14. dubna 2018 – závody v požárním útoku ve Lhotě. Po zimě v prvních závodech v útoku se Soptíkům 
dařilo a s časem 29:83 s byli třetí. Tazmánům se také výtečně dařilo a s časem 25:62 s byli druzí.
5. května 2018 – závody v požárním útoku v Žilině. Bohužel se nám rozbila mašina a tak jsme na 
závody vyrazili se starou. Byli jsme moc rádi, že jsme mohli vůbec vyjet, a tak jsme brali závody jako 
trénink na okresní kolo. I přesto se družstvům podařilo mít pěkné časy a Soptíci byli 6. a Tazmáni 4.

21. dubna 2018 – 1. kolo závodů dorostu – běh na 100 m
12. května 2018 – Okresní kolo dorostu – dvojboj 100 m a testy. Za mladší dorostence vybojoval 
Vašek Burger celkově ZLATO a postupuje do krajského kola. Ve středních dorostencích běžel 
Erik Hylas a byl celkově čtvrtý. Ve středních dorostenkách vybojovala Anna Chalupová bronz a Julie 
Skopová stříbro. A v poslední kategorii ve starších dorostenkách byla Helena Laitnerová stříbrná a 
Marie Molavcová získala ZLATO. Jelikož děvčata reprezentují okres Kladno za družstvo dorostenek 
poběží společně na krajském kole za družstvo.

Co nás čeká: 
25.–27. 5. 2018 – třídenní okresní závody pro 
žáky v Plchově.
1. 6. 2018 – 115. výročí založení našeho sboru 
spojíme s Dětským dnem u rybníka v 17 hod.
16. – 17. 6. 2018 – krajské kolo pro dorost ve 
Vlašimi.
DRŽTE NÁM PALCE!
Od září budeme přibírat nové děti – 
pokud chceš být úspěšný mladý hasič, 
přijď ve čvtrtek 6. 9. V 17.00 hod. na 
Toskánku.

M. Chalupová, vedoucí Mladých hasičů

Hasiči informují
Od začátku letošního roku vyjela 
již naše jednotka k 18 událostem. 
10× to bylo k požáru, 1× dopravní 
nehoda, 6× technická a ostatní 
pomoc a jednou se jednalo o planý 
poplach. Z požárů byl zatím asi 
nejnáročnější zásah v bývalém 
závodě na výrobu šamotek ZEO-
LIT. Zde jednotka zasahovala ve 
složitém a nebezpečném prostoru 
v  dýchací technice a vyjela k ní 
oběma CAS. Druhý složitější zásah 
pak byl požár RD ve Velké Dobré, 
kde kromě dýchací techniky bylo 
ještě potřeba zasahovat ze žebříků 
a rozbírat střešní konstrukci. A do 
třetice pak požár porostu u obce 
Libušín , kde se pro změnu zasahovalo v prudkém kopci a pod vedením vysokého napětí. Jednotka se 
také zúčastnila prověřovacího cvičení v areálu Zimního stadionu, kde probíhala evakuace osob po 
úniku čpavku. I tento zásah probíhal za použití dýchacím přístrojů.

Výše uvedené výjezdy k mimořádným událostem jsou ale jen částí celého portfolia činností, které 
členové a členky našeho sboru vykonávají ve svém volném čase. Mezi další činnost patří pořádání 
různých kulturních a sportovních akcí pro své členy a pro veřejnost. 31. března uspořádal náš 
sbor Velikonoční hasičský bál. Co o něm napsat… Plakáty povedené, dobrá hudba, tombola jako 
vždy díky sponzorům bohatá, akce skvěle připravená – takže prostě… zábava jak má být. No a 
příprava čarodějnic  a úklid po jejich návštěvnících patří již tradičně mnoho let do tohoto období.
Nelze zapomenout ani na požární sport. V tom se letos obzvláště daří družstvu žen. V prvním kole 
byl hodnotící disciplínou požární útok. V něm naše hasičky zvítězily. Dalším závodem bylo okresní 
postupové kolo. Zde se již celkový výsledek vypočítává  součtem bodů ze třech disciplín, a to 100 m s 
překážkami, štafeta 4 × 100 m a požární útok. A i zde vybojovaly zlato. To ve výsledku  znamená, že 
naše ženy jedou reprezentovat okres Kladno na krajské kolo. To letos proběhne na Kladně – Sletišti 
ve dnech 23. 6.–24. 6. Tímto si vás všechny dovolujeme pozvat, ať přijdete fandit našim závodnicím. 
Tradiční „Dědkiády“, soutěže pro muže nad 35 let pořádané SDH Velvary, jsme se letos  zúčastnili pouze 
s ukázkou naší Tatry, která tam byla vystavována spolu s dalšími třemi novými Tatrami dobrovolných 
hasičů, pořízenými v okrese Kladno v loňském roce.
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 „bez naší účasti“ vám přejí HASIČI BRAŠKOV.

Za hasiče Braškov Hugo Laitner

Dorostenec Vašek B.

Dorostenky Helena L., Marie M., Anna Ch., Julie S.

Dorostenec Erik H.
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TŘI DNY ZÁVODŮ, DVAKRÁT ZLATO…

Již poosmé se naše družstva mladých hasičů zúčastnila okresního kola Hry plamen. Občas naše 
družstvo mladších žáků – Soptíků vyhrálo, naposledy loňské kolo. Starším – Tazmánům se však 
jejich sen, vyhrát „okres“ a postoupit do krajského kola Hry plamen, povedl až letos. A o to větší byla 
radost, že současně zvítězili i Soptíci. Tedy dvakrát zlatý pohár a zlaté medaile na krku našich borců a 
navíc putovní pohár pro vítěze okresního kola. Letos tedy náš sbor na krajských soutěžích v požárních 
disciplínách nebudou reprezentovat jen ženy a dorostenci, ale i družstvo mladých hasičů Tazmánů. 
Ti se utkají s ostatními vítězi okresních kol na sportovišti ve Vlašimi.
Držme tedy všichni našim závodníkům palce.

Hasiči Braškov



V květnu proběhl zápis do MŠ podle kritérií, schválených zřizovatelem. Mateřská škola měla 20 
volných míst. Stejně jako v předchozích letech, i v tomto školním roce se podařilo zajistit školku pro 
všechny zájemce s trvalým pobytem v obci, kteří se dostavili k zápisu a měli o školku zájem. Zbylá 
volná místa byla doplněna zájemci z okolních obcí, tím byla naplněna celková kapacita Mateřské školy.
Konec školního roku se pomalu blíží a máme tu poslední měsíc před dlouho očekávanými prázdninami, 
na které se těší zejména děti. Během roku jsme pro děti připravili zajímavé doplňkové akce, které 
děti obohatily o nové zážitky a poznatky. S dětmi se společně chystáme navštívit Záchrannou stanici 
AVES, kde se děti seznámí nejen s řadou domácích zvířat, ale i s různými druhy ptáků a zvířátek, 
kterým bylo potřeba pomoci. Na závěr školního roku nás čeká celodenní výlet na zámek Ploskovice, 
kde pro nás bude připraveno divadelní představení ,,Čertův poklad“ – pohádka se bude odehrávat 
v interiérech zámku. Věříme, že si s dětmi tento výlet velice užijeme. 
Ve spolupráci s místními hasiči z obce plánujeme akci pro děti – děti budou mít možnost dozvědět se 
spoustu zajímavostí o jejich profesi. Budou si moci prohlédnout vybavení a hasičské auto.
S koncem školního roku se také blíží každoroční rozloučení s předškoláky „Zahradní párty“. Letos je 
akce naplánována na 8. 5. 2018 od 15.30 hod. na zahradě MŠ. Akcí nás bude provázet Bára Ladrová 
a bude se konat v námořnickém stylu. Těšíme se, že si společně strávené odpoledne pořádně užijeme 
a bude nám k tomu svítit sluníčko.
Na závěr bych ráda poděkovala všem rodičům, obci, zaměstnancům i příznivcům MŠ za jejich spolu-
práci a podporu. Přejeme Vám krásné léto plné sluníčka, šťastné a pohodové dovolené a budeme se 
na Vás těšit v novém školním roce, který začíná v pondělí 3. 9. 2018.

Petra Strejčková, DiS.

Knihovna

Zprávy z MŠ

BELETRIE
Devátá, I. : Koukám a co nevidím
Devátá, I. : Soužití k zabití
Goudgeová, E. : Štěstí v neštěstí
Pawlowská, H. : Záhada žlutých žabek
Simard, L. : Řeka snů
Small, B. : Nevěsta z hranice
Small, B. : Zrazená
Váňová, M. : Když ptáčka lapají
Vondruška, V. : Dračí náhrdelník
Vondruška, V. : Jičínské pole mrtvých
Vondruška, V. : Krev na kapradí
Woodová, B. : Vzdálená řeka

NAUČNÁ LITERATURA
Fabelová, R. : Napoleonův syn
Hoff meister, K. : Háčkované šátky
Poláčková, B. : Polévky
Radingerová, E. : Moudrost vlků
Slimáková, : Velmi osobní kniha o zdraví
Talpová, Z. : Rychlé večeře
Z babiččina receptáře: Cibule

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ? �VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH�

PŮJČOVNÍ DOBA: STŘEDA 16.00–18.30

Věra Přibylová, knihovnice

8O nejkrásnějších nápadů z ubrousků
Sobkuljak, M. : Wok
Trnková, K. : Slavnostní recepty naší babičky

KNIHY PRO DĚTI
Cabotová, M. : Allie Finková
Colfer, CH. : Země příběhů
Dražilová, S. : Kulíškovy neposedné příběhy
Eislerová, J. : Dějiny českých zemí pro děti
Gilletová, E. : Řekni mi – KONĚ!
Harasimová, M. : Z deníku kočičky Ťapičky
Holder, N. : Souboj
Holder, N. : Zákon smečky
Holder, N. : Proměna
Hudský, P. : Telátko popleta
Jo Nesbo : Zachrání doktor Proktor Vánoce ?
Klimek, H. : Prácheňsko a Pošumaví
Petrášek, O. : Novohradsko a Doudlebsko
Straffi  , I. : Velkolepá slavnost
Šinkovský, M. : Vincent a Bóďa
Toušlová, I. : Malá Toulavka
Wilsonová, J. : První láska

z knihy Hrátky pro šikuly

A léta běží…
 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Narodili se:

Adam HORÁK 9. 1. 2018
Josef MALEC 19. 2. 2018
Vojtěch MALEC 19. 2. 2018
Dorota HOLEROVÁ 22. 2. 2018
Anděla HOLEROVÁ 22. 2. 2018
Nikol MÜLLEROVÁ 1. 3. 2018
Julie TRUCHLÍKOVÁ 9. 5. 2018
Vojtěch VIDUNA 19. 5. 2018
   Blahopřejeme

Zprávy z komisí
TROCHU PRAVDY Z HISTORIE, HODNĚ 

DEZINFORMACÍ ZE SOUČASNOSTI
Dezinformační a manipulativní webové stránky www.zbraškova.cz prezentují názory jedné osoby, 
která se snaží vydávat za postoj širší skupiny obyvatel. Aby manipulace vypadala důvěryhodně, sáhne 
autor Ing. Jiří Horník občas do historie obce, která je nezpochybnitelná a pokračuje svými komentáři o 
současném dění v obci, které již nepracují s fakty. Jsou to nepodložené konspirační teorie a dezinformace. 
Jako příklad bych chtěl uvést katastrofi ckou fantazii Ing. Jiřího Horníka, o „ZEMNÍM VALU U DÁLNICE“, 
který bude vytvořen ze  stavebního odpadu a bude to v podstatě výhodný byznys pro stavební fi rmy 
a obci Braškov to přinese ekologickou katastrofu, znečištění ovzduší, znehodnocení spodních vod a 
obecní zastupitelstvo… to jen odkývá. 
Pravda je taková, že „PROTIHLUKOVÝ VAL – dálniční úsek D6 Velká Dobrá–Braškov“ je v současné době ve 
fázi studie, která má prověřit jeho proveditelnost. Val je navržený jako pás podél dálnice D6 a měl by být 
ve tvaru jako průnik kopulí, které by měly imitovat zvlněnou krajinu. Mezi terénními vlnami o výšce cca 
5m, by měla vést stezka pro pěší, široká 3,5 m. Dynamický tvar by měl sloužit zejména k omezení hluku 
a prašnosti z provozu na dálnici a v neposlední řadě k oživení prostoru. Val je tvořen zeminou v objemu 
220 000 m3, která bude osázena zelení v ploše 60 000 m2. První úsek valu je navržen od dálničního sjezdu 
Velká Dobrá v délce 1 285 m směrem k Braškovu. Druhý úsek je navržen od přemostění v Braškově směrem 
za  Toskánku v délce 700 m. Šířka valu je cca 22 m.  Pokud se podaří vyjednat prodej pozemků s jednotli-
vými vlastníky, podaří se získat fi nanční prostředky a stavba bude schválena všemi účastníky stavebního 
řízení, včetně odborných posudků v oblasti ekologie a životního prostředí, pak to považuji za velký úspěch. 
Stavba bude nesporně kladným přínosem pro zlepšení životního prostředí obce Braškov a jejích obyvatel. 
Dalo by se pokračovat dalšími perlivými příspěvky, třeba o duté vrbě, která nikoho neohrožovala… a 
duté vrby bývají i v pohádkách. Ale jsem si jistý, pokud by při vichřici došlo k pádu stromu, který by na 
poměrně frekventovaném místě někoho těžce zranil nebo způsobil škodu, bylo by za to zastupitelstvo 
obce vyzváno k odpovědnosti. Zvláště, když dendrologický posudek tuto vrbu, byť památnou pro mnoho 
našich občanů, označil jako velmi poškozenou. 
Každý z nás se někdy zmýlí nebo hoď po mně kamenem, kdo jsi bez viny. Jsme jen lidé. Ovšem cílené 
opakované pomluvy se dají těžko přehlížet.  

Bohumil Bečka, člen stavební komise

KRMIT RYBY A KACHNY PEČIVEM? ROZHODNĚ NE!
Vážená rodino rybářů a příznivců rybníků na Braškově a na Valdeku, spousta z nás, jedné velké 
rybářské rodiny si myslí, že krmení ryb starým pečivem je optimální způsob, jak se tohoto pečiva 
zbavit a ještě být prospěšný rybám a životnímu prostředí vůbec. Bohužel je nutné konstatovat, že 
jde o obrovský omyl či mýtus.
Jako příklad uvedu nejrozšířenější rybu u nás, tedy kapra. Je to všežravec, živí se zejména larvami 
komárů či jiného hmyzu, červy, měkkýši, nitěnkami, potravu si vyhrabává i ze dna (ryje v bahně). 
A do tohoto potravinového řetězce zasáhnou nezodpovědní lidé, kteří nahází do vody staré pečivo. 
Ano, kaprovi chutná, ale on bohužel neumí strávit sůl, mouku nebo kvasnice. Tudíž pečivo pouze 
projde jeho organismem a bez užitku a ve formě exkrementů se usadí na dně rybníka, kde 
postupem času začne kvasit. Což spolu s teplou vodou v létě znamená, že tímto přispíváme ke 
zvyšování hodnot zejména celkového fosforu ve vodě (zvyšují se i hodnoty dusitanů, dusičnanů či 
amoniakálního dusíku). Jaký je výsledek? Extrémně se množí jednobuněčná řasa ve vodním sloupci, 
nefunguje fotosyntéza a bohužel klesá životadárný rozpuštěný kyslík ve vodě. Ryba v lepším případě 
pouze nepřijímá potravu, neroste a při nízkých hodnotách kyslíku hyne.
Situace s pečivem by se dala přirovnat k tomu, že malé dítě budete krmit čokoládou, zmrzlinou, cuk-
rovinkami apod. Děti to přece milují, zrovna tak, jako ryba pečivo. Ale prospívají zdravotně tyto 
potraviny dětem nebo jsou pro ně škodlivé až nebezpečné? Staré pečivo může obsahovat 
plíseň (je to velmi pravděpodobné, ani si toho nemusíte všimnout). Plíseň zvyšuje toxicitu 
vody, potažmo konzumovaného masa z ryb. Že může být rakovinotvorná, to asi víme všichni.
Pečivo navíc láká kačeny či labutě, které se na rybníku usazují dlouhodoběji. Netřeba asi připomínat, 
že jejich exkrementy obsahují extrémně vysokou koncentraci amoniakálního dusíku, jehož negativní 
účinky jsou popsány výše.
Závěrem bych apelovala na to, že až ponesete pečivo k rybníku s cílem krmit ryby a kachny, 
tak si zkuste položit otázku, jestli někdy není méně než více.
A pokud chcete ryby a kachny krmit, doneste jim granule k tomu určené nebo celé či po-
mačkané kukuřičné zrna. Zdravý kapr sežere cca 20–30 g kukuřičného zrna denně, ideálně 
pouze na jaře a na podzim. Při teplotě vody nad 25 °C ryby potravu nepřijímají, v tomto 
období není potřeba přikrmovat.
Závěrem mi dovolte osobní poznání. V této obci za tuto krásu v podobě okolí, atmosféry obce, můžeme 
děkovat jak velmi aktivnímu zastupitelstvu, úspěšným a obětavým lidem s SDH Braškov, sportovcům 
z SK Braškov, nakonec i všem obyvatelům naší Obce Braškov, co si cení této unikátní atmosféry. Lidé, 
kteří zavítají do naší obce a jsou nadšeni, že se zde všichni zdravíme a že mohou zažít, v dnešním 
hektickém životě, ten skutečný relax právě u našeho nádherného rybníka. Proto všichni pojďme toto 
přijmout s pokorou a s tím, že i v letošním roce budeme o náš rybník pečovat.
Zároveň si dovoluji oznámit, že od 1. května 2018 je povoleno rybaření na povolenku místním 
dětem dle pravidel, které lze získat na OÚ Braškov, kdy jedno dítě může chytat na jeden prut. 
Dále plánujeme povolení rybaření pro dospělé od roku 2019 a aby v letošním roce si všichni 
užili rybaření, tak budou uskutečněny tzv. lovné víkendy, kdy termíny budou oznámeny na 
nové nástěnce u rybníka, která se právě v těchto dnech připravuje a zde budou pravidelně 
umísťovány nové důležité informace týkající se našeho rybníka.  

Anna Salvetová, porybná

ZAHÁJENÍ PROJEKTU: KOMUNIKACE PRO 

PĚŠÍ BRAŠKOV, VALDEK 	 VELKÁ DOBRÁ
V polovině měsíce června zahájí společnost Gardenline s.r.o. z Litoměřic, 
která byla vybrána na základě výběrového řízení, stavbu chodníku mezi 
obcemi Braškov a Velká Dobrá. Stavba bude realizována v průběhu letních 
prázdnin a dokončena nejpozději do poloviny října 2018. 
Nový chodník bude začínat napojením na stávající chodník na konci Obce 
Braškov, Valdek (ul. Karlovarská), následně přejde na druhou stranu vo-
zovky a to v místě sjezdu k fi rmě Bontaz. Konec nového chodníku bude v Obci Velká Dobrá, zde bude 
navazovat na stávající chodník ke hřbitovu. 
Chodník bude proveden částečně s asfaltobetonovým povrchem a částečně v zámkové dlažbě. V ně-
kterých úsecích bude veden po ocelových lávkách s dřevěnými fošnami (podobně jako je realizována 
část chodníku Kyšice – Unhošť). Součástí projektu je i realizace  veřejného osvětlení v celé jeho délce.
V prostoru křižovatek – sjezdu a nájezdu na dálnici D6 jsou navrženy ochranné ostrůvky s místy pro 
přecházení chodců. 

Celkové náklady stavby jsou 13 877 238 Kč. Dotace 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury činí 
9 489 000 Kč. Obec Braškov se bude podílet na 
stavbě částkou 4 388 238 Kč. Dále podala naše 
obec žádost na Středočeský kraj do Fondu rozvoje 
venkova o spolufi nancování této akce. Požadovaná 
dotace je ve výši 1 047 000 Kč. Případné schválení 
naší žádosti o dotaci bude provedeno na červnovém 
zasedání zastupitelstva Středočeského kraje. Pro-
jekt si můžete prohlédnout na stránkách obce Braš-
kov v sekci obecní úřad – dokumenty – projekty.

Ing. arch. Kateřina Dolejšová
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Srkat
Představení 

klášterů
2. díl 

tajenky
Nejvyšší karty Houf Národ Snad Odvar

Ukazovací 
zájmeno 

(zastarale)

Jak
(slovensky)

Český 
motocyklista

Kupředu
(italsky)

Tuky
(nářečně)

Pivovarská 
surovina Primitivní 

papírovina
Papoušek

Obepnout 
pasem

Balkánská 
objemová míra

Babička 
(německy)

Druh

Prádelník 
(zastarale)

Polibek

Autom. 
tech. unie (zkr.)

Celní kód Andory
Africký kmen 

(Kamerun)
Mangan (chem. 

značka)

Výtažek z 
léčivých bylin

Název e-shopu 
ryb. potřeb

Český herec

Škubání 
v obličeji

Hornina Úder v boxu

Slitina (Fe + Al) Mír (slovensky)

Křest 
(slovensky)

Symetrála Estonec Škůdce šatstva

Kočovník Planetka Útok

Tekutina

Akutní infarkt 
myokardu (zkr.) Sídlo 

v Súdánu
Symbol 
krutosti

Kráter na Měsíci

Bojovati

Novotvar

Vrch u 
Třebechovic

Germán

Zájmeno 
ukazovací

Herpes
SPZ vozidel 

Kolína

Pustina (angl.)
Označení čs. 

letadel
1. díl tajenky

Břevno

Ruská číslovka Nečistota

Architektonický  
článek Ženské jméno

Americký 
prozaik

Vyhynulý pštros
Klíček 

(zastarale)
Sdruž. děl. rodin 

Ostrava (zkr.)

Oddělený 
omladek (slov.)

Kachna Asociace lidových 
klubů (zkr.)

Předložka Číslovka

Rostlina

Vánoční píseň

Předložka

Pořadí Mazivo
Otrok 

(zastarale)
Tkalcovské 

stroje
Přezka Původní

Evropská 
konference
atletů (zkr.)

Značka sat. 
přijímače

Náušnice

Lepidlo 
(zastarale)

Národní 
knihovna (zkr.)

Obvodní potrav. 
komise (zkr.)

Tlustokožec Egyptská bohyně 
válkyEvropský 

patentový úřad 
(zkr. ang.)Předložka SPZ vozidel 

Prahy

Polské město

Domácké 
ženské jméno

Období

Citoslovce 
povzdechu

Ovoce a zelenina 
(zkr.)

3. díl tajenky Rodné místo

Evropská 
konference
atletů (zkr.)

Olym. hry 
Atlanta (zkr.)

Části 
převodového

kola

Okénko pro děti

• Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
• Co déšť smočí v červnu, přes den vyschne za hodinu jednu.
• Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
• Červen stálý, prosinec dokonalý.
• Když je červen deštivý, polehává obilí.
• Červen mokrý a studený, bývají žně vždy zkaženy.
• Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
• Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
• Nejkrásnější louka je louka červnová.
• Červnové večerní hřmění – ryba raků nadělení.
• Dá-li nebe deštíčka, bude pěkné travička.

ČERVNOVÉ PRANOSTIKY:

Hola hola… přátelé, spoluobčané a kamarádi! 

v sobotu 23. června 2018 
v našem nádherném areálu Háje na Valdeku proběhne již 3. ročník hudební mňamky zvané

mulitižánrový festival 

ale hlavně  také benefiční koncert pro Letohrádek Vendula v Horním Bezděkově 

Vstupné je dobrovolné, ale festival je nákladný a každá koruna se počítá, neboť  bude použita nezištně!
Přijďte se pobavit, podpořit  dobrou věc a nechat  znít bigboš v plné páře! Občerstvení zajištěno!

Srdečně zve Kulturní komise obce

není třeba představovat  15.00—17.00
program:

ždá k čí á b b d ži iš ě

širokospektrá bigbítová kapela  20.10—22.30

VALDECKÝ LÉTO — 2018
nBRUTUS

20 10 22 30
ROCK CAFFE VALDEK 

RIO BAND Radka Břicháče  —  ZUŠ KLADNO 5. KVĚTNA dětský bubenický soubor  17.15—17.35
THE GERONT SHADOWS REVIVAL zkrátka  Shadows, jako originál  17.40—18.30

THE CELL jižanský rock  18.45—19.45


