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Všichni občané jsou srdečně zváni na 

12. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV

které se koná 

VE PONDĚLÍ 19. PROSINCE 2016 V 17.00 HOD. 

NA OBECNÍM ÚŘADĚ BRAŠKOV
s tímto programem:

 

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení 11. zasedání ZO 
3. Schválení návrhu zadání 1. změny úz. plánu
4. Výsledek hospodaření obce k 30. 11. 2016
5. Změna č. 6 rozpočtu na rok 2016
6.  Veřejnoprávní smlouvy o dotaci pro TJ Sokol Braškov a pro SDH Braškov
7.  Návrh rozpočtu na rok 2017 a rozpočtový výhled 2018–2020
8. Program rozvoje obce – aktualizace
9. Obecně závazná vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství
10. Výstavba telekomunikační věže T-mobile – smlouvy
11. Různé
12. Diskuse
13. Usnesení a závěr

Pozvánka

BRAŠKOVSKÉ
NOVINY 

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

prosinec 2016  Ročník: 26 Číslo: 4

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

tento rok končí ještě rychleji než minule. Pokusme se v době vánoční zastavit, 

zamyslet a bilancovat. Já bych chtěl ještě letos stihnout říci, co jsem neřekl, a 

to hlavně svým blízkým, svým přátelům…

Co se budování v obci týká dodělává se rekonstrukce veřejného osvětlení, 

školka byla slavnostně otevřena. Máme před sebou řadu investičních cílů, které 

jsou defi novány v tabulce Programu rozvoje obce. Tuto tabulku najdete zároveň 

v těchto novinách, já nemám k tomu co dodat. Pouze zopakuji, že prioritu mají 

investice, kde lze použít cizí fi nancování. Vlastní prostředky musíme šetřit na 

kofi nancování těchto úspěchů. 

Závěrem velký dík patří hasičům Braškova za profesionalitu při zásazích 

proti živlům, ale také za perfektní výchovu naší malé generace. Totéž podě-

kování patří sportovcům, kteří úspěšně vychovávají naše mladé fotbalisty. 

Všichni tito lidé dělají něco navíc, něco, co by dělat nemuseli a dělají to pro 

nás. 

Všem vám přeji veselé Vánoce, šťastný nový rok a hlavně pevné zdraví.

  Ing. Vladimír Dráb
starosta@braskov.cz



Zprávy z obecního úřadu

Zastupitelstvo obce po projednání:

a) bere na vědomí: 
  zprávu o kontrole plnění usnesení 9. a 10. zasedání zastupitelstva obce, konaných 20. 6. 2016 a 

22. 8. 2016

b) souhlasí: 
1.  s uzavřením smlouvy k přípravě a organizaci zabezpečení žádosti o dotaci na akci „Komunikace 

pro pěší Braškov, Valdek – V. Dobrá“ s fi rmou K2 management s.r.o. 
2. s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 78/41 od KSÚS Stč. kraje
3. s uzavřením smlouvy s KSÚS Stč. kraje o zřízení služebnosti na poz. č. 378/1 a 390/1 v k.ú. Braškov
4. s uzavřením smlouvy na projektovou dokumentaci na „Centrum služeb Braškov“ se zpracovatelem 

Ing. A. Juricou.

c) schvaluje: 
1. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o místním poplatku ze psů
2. 5. změnu rozpočtu obce na rok 2016
3. vypracování vodorovného dopravního značení v ul. Dukelská a posunutí dopravní značky, ome-

zující rychlost na 30 km/h

d)  revokuje usnesení č. 1 z 10. zasedání zastupitelstva obce takto:
1. ruší bod č. 1 uvedeného usnesení
2. pověřuje určeného člena zastupitelstva starostu Ing. Vladimíra Drába k podání žádosti na zpraco-

vatele změny č. 1 územního plánu. Pořizovatelem změny č. 1 územního plánu bude Obec Braškov 
prostřednictvím společnosti Ecodis s.r.o. zodpovědné za realizaci změny č. 1 úz. plánu a na její 
náklady prostřednictvím paní Zd. Klenorové, Skalická 183, Žitenice

e) ukládá Ing. Drábovi:
   zplnomocnit členku zastupitelstva obce Ing. Moniku Randákovou Ph.D. ke všem právním jednáním, 

nezbytným  k zajištění přístupu osob na veřejně. přístupnou účelovou komunikaci, nacházející se 
na pozemcích p.č. 419, 420 a 423 v k.ú. Braškov

Usnesení
11. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne 

31. října 2016 v restauraci U Chalupů

schválený rozpočet

P Ř Í J M Y
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR) 9 500 000,00
daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin.
daň z příjmů FO ze sam.v.č.
daň z příj. fyz.os. z kap. výn.
daň z příj.práv.os.
daň z přid.hodnoty
pop.ze psů,ost.daně

daň z příjmu za obec 0

daň z nemovitosti 597 000,00

NEDAŇOVÉ 973 000,00
pronájmy 140 000,00
odpady 650 000,00
správní poplatky 20 000,00
Ekokom 50 000,00

přijaté pojistné náhrady 0,00

výtěžnost výher. hracích automatů 35 000,00
hasiči-Pivní slavnosti 58 000,00
ostatní nedaň.příjmy 20 000,00
Hasiči-smlouva s obcí Kyšice 12 000,00
Hasiči-smlouva s obcí Velká Dobrá 24 000,00
DOTACE - OÚ - státní správa 187 200,00
DOTACE - EVVO 0,00
DOTACE-snížení energet.náročnosti veřejného osvětlení 0,00
DOTACE-oprava CAS 25 Liaz 0,00
DOTACE-výsadba a revitalizace zeleně v obci 0,00
DOTACE-modernizace MŠ 0,00
DOTACE-nákup požární cisterny 7 005 000,00
DOTACE-volby 0,00
Věcná břemena 10 000,00
Příspěvek na VO kruhový  objezd 50 000,00
Hudební festival-sponzorské dary 0,00
Stavimat - sponzorský dar 0,00
PŘÍJMY CELKEM 18 358 200,00

V Ý D A J E :
NEINVESTIČNÍ 7 493 000,00
správa OÚ 3 560 000,00
daň z příjmu za obec 0,00
příspěvek na provoz hřbitova M.Přítočno 100 000,00
Sdružení dobrovol.hasičů 250 000,00
Sportovní aktiv.mladých hasičů 200 000,00
Sbor pro občanské záležitosti 40 000,00
knihovna - knihy a odměna 80 000,00
MŠ - příspěvek na provoz 250 000,00
kronika - materiál a odměna 35 000,00
rozvoj a podpora mlád.oddílu kopané 180 000,00
hřiště Valdek a víceúčelové hřiště-dotace na provoz 120 000,00
dětské hřišrě Braškov 20 000,00
údržba a opravy silnice,chodníky, rybníky 100 000,00
veřejné osvětlení - el.energie + údržba 550 000,00
údržba veřejná zeleň 710 000,00
odpady celkem (VaN,CZ Ekologie) 750 000,00
výtvarná dílna-provoz 60 000,00
kamerovcý systém-provoz 60 000,00
muzeum sportu-provoz 200 000,00
úroky z úvěru 60 000,00
Valdecký háj-příspěvek 150 000,00
volby do parlamentu 0,00
příspěvek PO Unhošť 18 000,00
INVESTIČNÍ 11 960 000,00
předprojekt.,projektová a inž.činnost a stavební dozor 200 000,00
kofi nancování investic "Programu výstavby" 700 000,00
Vjezdy Toskánka 0,00
nákup prodejny Jednota 1 100 000,00
nákup pozemků IBH + Budínská 300 000,00
EVVO 700 000,00
snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 0,00
oprava CAS 25 Liaz 610 000,00
výsadba a revitalizace zeleně v obci 450 000,00
nákup požární cisterny 7 900 000,00
VÝDAJE CELKEM 19 453 000,00
Splátka úvěru 3 900 000,00

Rozpočtované příjmy 18 358 200,00
Rozpočtované výdaje –19 453 000,00
Splátka úvěru -3 900 000,00
přebytek + / schodek – –4 994 800,00

Rozpočet je navržen jako schodkový – schodek hrazen z přebytku minulých let

Návrh rozpočtu na rok 2017

Usnesení 
35. schůze rady 3. 10. 2016

Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• se změnou a úpravou dokumentace rekonstrukce ul. V Zátiší, úpravou a změnou dokumentace 

ul. U Dubu a aktualizací dokumentace rekonstrukce ul. Pod Horkou

• schvaluje
• zvýšení místního poplatku ze psů o 100 %
• návrh programu 11. zasedání ZO 31. 10. 2016
• program 36. schůze rady dne 17. 10. 2016

36. schůze rady 17. 10. 2016
Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• výsledek hospodaření k 30. 9. 2016

• souhlasí
• s dokoupením 2 stolů do výtvarné dílny na OÚ

• schvaluje
• defi nitivní program 11. zasedání ZO 31. 10. 2016
• program 37. schůze rady dne 14. 11. 2016

37. schůze rady 14. 11. 2016
Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• výsledek hospodaření k 31. 10. 2016
• oznámení O2 o zrušení veřejného telefonního automatu před OÚ

• souhlasí
• s návrhem vyhlášky o volném pohybu psů 
• s cenovou nabídkou na nákup a dovoz ryb do Braškovského rybníka od fi rmy Arybaz do 30 tis. Kč 
• s přijetím sponzorského daru od Stavimatu ve výši 5 tis. Kč
• s příspěvkem Letohrádku Vendula ve výši 12 tis. Kč na rozsvícení vánoč. stromu

• schvaluje
• termín konání 12. zasedání ZO dne 19. 12. 2016
• program 38. schůze rady dne 28. 11. 2016

Zastupitelstva vzalo bez připomínek na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 9. a 10. 
zasedání zastupitelstva.

Odsouhlasilo:
•  Uzavření smlouvy s fi rmou K2 management s.r.o. na akci „Komunikace pro pěší Valdek – V. Dobrá. 

Smlouva byla uzavřena.
•  Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského 

kraje. Smlouva byla uzavřena.
•  Uzavřena byla také smlouva s KSÚS Stč. kraje o zřízení služebnosti inž. sítě.
•  Smlouva na projektovou dokumentaci „Centrum služeb Braškov“ byla uzavřena.

Schválilo vyhlášku o poplatku ze psů a 5. změnu rozpočtu na r. 2016. 
Dopravní značení v ul. Dukelská byl realizováno.

Zastupitelstvo také revokovalo usnesení č. 1 z 10. zasedání zastupitelstva a pověřilo starostu 
zajistit pořizovatele změny územního plánu prostřednictvím spol. Ecodis s.r.o. u paní Klenorové. Toto 
usnesení bylo rovněž splněno. Konečně zastupitelstvo uložilo starostovi zplnomocnit ing. Randákovou 
k jednáním o záležitosti účelové komunikace na poz. č. 419, 420 a 423 v k.ú. Braškov. Zplnomocnění 
bylo provedeno a jednání v této záležitosti probíhají.

František Haas

Kontrola plnění usnesení 11. zasedání zastupitelstva 
obce konaného 31. 10. 2016

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



výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změnách

%

P Ř Í J M Y

DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR) 9 052 983,05 9 500 000,00 95%

daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin. 2 087 176,63

daň z příjmů FO ze sam.v.č. 419 149,48

daň z příj. fyz.os. z kap. výn. 226 147,97

daň z příj.práv.os. 2 079 378,36

daň z přid.hodnoty 4 221 174,61

pop.ze psů,ost.daně 19 956,00

daň z příjmu za obec 706 420,00 706 000,00 100%

daň z nemovitosti 574 515,58 597 000,00 96%

NEDAŇOVÉ

pronájmy 5 001,00 10 000,00 50%

odpady 647 297,00 650 000,00 100%

zn.na popelnice+bioodp. 516 082,00

pytle na tř.od. 26 715,00

popl.velk.a neb.odpad 104 500,00

správní poplatky 4 210,00 20 000,00 21%

Ekokom 50 287,00 50 000,00 101%

přijaté pojistné náhrady 5 600,00 0%

výtěž.VHA 47 085,13 30 000,00 157%

Ostatní nedaň.příjmy 4 857,08 20 000,00 24%

tiskopisy,ost.popl., prodejna nájem,voda 3 896,00

ordinace-zál.elektřiny 0,00

úroky z BÚ 961,08

DOTACE - OÚ - státní správa 171 600,00 187 200,00 92%

DOTACE-volby do kraje 20 200,00 20 200,00 100%

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%

DOTACE-EVVO 680 625,00 680 625,00 100%

DOTACE-snížení energ.nároč.veřejného osvětlení 820 000,00 820 011,00 100%

DOTACE-oprava CAS 25 Liaz 500 000,00 500 000,00 100%

DOTACE-výsadba a revit.zeleně v obci 845 080,00 845 080,00 100%

DOTACE-modernizace MŠ 2 237 297,00 2 842 631,00 79%

DOTACE-nákup požární cisterny 0,00 0,00 0%

OSTATNÍ PŘÍJMY:

Smlouva hasiči (Kyšice) 6 000,00 12 000,00 50%

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

Hasiči-Pivní slavnosti 58 080,00 58 000,00 100%

Příspěvek na VO  kruhobvého objezdu 50 370,00 50 000,00 101%

Příjmy z pronájmu poz.Čermák 15 324,00 15 300,00 100%

Věcné břemeno 1 000,00 10 000,00 10%

Hudební festival-sponz.dar 73 000,00 73 000,00 100%

Stavimat-sponz.dar 5 000,00 0%

PŘÍJMY CELKEM 23 327 100,90 24 442 891,00 95%

V Ý D A J E :

NEINVESTIČNÍ

správa OÚ (včetně odměny zastupitelů) 2 706 817,74 3 560 000,00 76%

odměny zastupitelstva 580 652,00

platy zaměstnanců 763 454,00

platy za 12/2015 206 883,00

dohody 204 701,00

pov.poj.na soc.zab. 190 866,00

pov.poj.na zdr.poj. 121 004,00

zák.poj.odpovědnosti 2 909,00

právní služby 5 000,00

poj.obecního majetku 59 200,00

popl.za měř.rychlosti v obci 49 500,00

všeobecný mat. 31 999,77

nákup DHM  5 681,00

odborné publ. 3 223,00

voda(OÚ,pítka,prodejna) 6 836,00

plyn(OÚ,MŠ) 46 082,61

elektrická energie(OÚ) 13 735,00

nájemné-Pozemkový úřad 16 700,00

služby pošt 6 288,00

služby telekom. 31 155,85

služby peněžn.ústavů 10 850,25

zálohy pokladny 12 715,00

školení 5 756,00

nákup služeb 137 792,66

pohoštění 3 280,00

zaplacené sankce 56,00

daně a popl.,kolky, 14 338,00

řešení přestupků-Mě.Unhošť 3 000,00

opravy(studna Tosk,zamet.vůz,děts.hř.MŠ) 173 159,60

daň z příjmů za obec 706 420,00 706 000,00 100%

Výsledek hospodaření obce k 30. 11.  2016

Zprávy z obecního úřadu

výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změnách

%

volby do kraje 20 200,00 20 200,00 100%

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

Sdružení dobrovolných hasičů 255 936,25 250 000,00 102%

Sportovní akti.mladých hasičů 175 000,00 175 000,00 100%

Sbor pro občanské záležitosti 16 139,00 40 000,00 40%

knihovna - knihy a odměna 56 383,10 80 000,00 70%

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

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

kronika - materiál a odměna 20 000,00 35 000,00 57%

rozvoj a podpora mlád.oddílu kopané 205 000,00 205 000,00 100%

hřiště Valdek a víceúčel.hřiště-dotace na provoz 120 000,00 140 000,00 86%

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

údržba a opravy silnic,chodníky,rybníky,DKP 37 678,00 100 000,00 37%

veřejné osvětlení-el.energie 203 632,00 300 000,00 68%

veřejné osvětlení-údržba,oprava rozhlasu 174 632,00 250 000,00 70%

údržba veřejné zeleně 759 049,50 710 000,00 107%

odpady celkem (Van,AVE,Ekologie) 669 110,00 750 000,00 89%

AVE známky KO 454 140,00

likvidace velkoobjemového odpadu 214 970,00

nebezpečný odpad 0,00

úroky z úvěru 45 482,70 60 000,00 76%

Valdecký  háj-příspěvek(+festival Valdecké léto) 155 997,00 154 500,00 101%

Výtvarná dílna-provoz(voda,elektř.údržba) 11 953,32 60 000,00 20%

Kamerový systém-provoz(dohoda) 50 000,00 60 000,00 83%

Muzeum sportu-provoz(voda,plyn,elektř.klimat.) 191 783,19 200 000,00 96%

Příspěvek-PO Unhošť,Hospis 18 000,00 18 000,00 100%

celkem 6 886 755,40 8 261 200,00 83%

INVESTIČNÍ:

předproj.,projekty a inž.činnost 158 480,00 200 000,00 79%

kofi n.investic"Programu výstavby"(pasp kom.,VO,cist.chod.V-V.D.mokřady) 524 840,00 500 000,00 105%

Odbahnění rybníka 1 058 304,00 1 100 000,00 96%

splátka- prodejna Jednota 1 200 000,00 1 200 000,00 100%

nákup pozemků Pejša,Lébr 1 202 940,00 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%

EVVO 0,00 750 000,00 0%

snížení energet.náročnosti veřejného osvětlení EFEKT 116 160,00 2 050 000,00 6%

oprava CAS 25 Liaz 0,00 610 000,00 0%

výsadba a revital.zeleně v obci 426 125,30 900 000,00 47%

Modernizace MŚ 3 031 462,60 3 000 000,00 101%

nákup požární cisterny 80 000,00 0,00 0%

TJ Braškov-investiční příspěvek 24 266,00 0,00 0%

celkem 7 960 302,90 11 648 000,00 68%

 

VÝDAJE CELKEM 14 847 058,30 19 909 200,00 75%

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 -18 747 058,30

PŘÍJMY CELKEM 23 327 100,90

PŘÍJMY -čerpání úvěru 1 200 000,00

ROZDÍL 5 780 042,60

Výsledek hospodaření k 31.12.2015 3 292 707,21

Zůstatek BÚ celkem 9 072 749,81

z toho:

BÚ Spořitelna 7 899 742,16

BÚ-80012-Rek.komunikací 0,00 zrušen

BÚ-90018-nákup požární cisterny 0,00

BÚ -94 ČNB 1 172 959,42

BÚ-2006 ČNB 48,23

úvěr -9 801 193,65

A léta běží…
 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Narodili se:
Magdalena ULLRYCHOVÁ 4. 10. 2016
Filip GAJDOŠČÁK 24. 10. 2016
Antonín VOTAVA 6. 11. 2016
   Blahopřejeme

Rozloučili jsme se s našimi občany:
Anna NOVÁKOVÁ 30. 9. 2016 (72 let)
Václav ANČIČKA 23. 11. 2016 (71 let)
  Čest jejich památce



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

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

1755 1404 351
Zpracována, urgováno vydání 
stavebního povolení; chybí 
stanovisko Policie.

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
Úprava dokumentace 
provedena, požádáno 
o stavební povolení.

F. Haas,
Ing. Doksanský

Budeme žádat o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE V DUBINÁCH Je zpracována dokumentace. 1049 892 157
Je požádáno o stavební 
povolení; chybí stanovisko 
Policie.

Ing.Dolejšová,
p. Haas

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

REKONSTRUKCE  ULICE 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 (u Skalky).

6500 0 0
Dokumentace zpracována. 
Po aktualizaci dokladů bude 
požádáno o stavební povolení.

Ing. Dolejšová,
Ing. Doksanský

Zatím nemůžeme požádat o dotaci pro nesouhlas 
majitelky části pozemku ing. Čermákové.

REKONSTRUKCE ULICE POD HORKOU Nutno aktualizovat dokumentaci z r. 2007. 9000 0 0

Po zaměření kanalizačních 
šachet bude aktualizována 
dokumentace. Požádat 
o stavební povolení.

Nutno dořešit také majetkoprávní záležitosti.

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 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 BRAŠKOV, 
VALDEK – VELKÁ DOBRÁ Vydáno územní rozhodnutí. 14000 11900 2100

Je zpracována dokumetace pro 
územní řízení a vydáno stavební 
povolení.

Ing. Dolejšová,
p. Haas                 

Po zpracování dokumentace a staveb. povolení  bude 
řešeno fi nancování stavby a záležitost investora.

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.

HASIČSKÁ TECHNIKA Pořízení nové hasičské stříkačky. 8000 7005 995 Hasičská stříkačka T. Votava Získána dotace na r. 2017.

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. OÚ Braškov rozeslal 
návrh zadání . Cílem je schválení 2016.

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

Získána dotace, vybrán zhotovitel. Bude zahájeno 
v r. 2016. Zatím proběhla 1. schůzka s občany a přednáška.

POSTUPNÁ OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Postupná výměna veř. osvětlení již probí-
há fi rmou ELTODO-CITELUM s.r.o.

2050 1025 1025
Je připravena pasportizace a 
energetický audit

Ing. Doksanský Získána dotace z MPO, realizace 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, 
Braškov 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.

_ _ _

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 2016–2017.

OPRAVA HASIČSKÉ STŘÍKAČKY Rekonstrukce vozu LIAZ probíhá. 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.

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

Zpracován projekt; požádat 
o 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; požádat 
o 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. Ing. Dolejšová Hledáme možnost dotace pro pořízení.

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

300 0 300 Nutno zpracovat projekt. Ing. Dolejšová

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

20000

Připravit realizaci záměru po 
schválení zastupitelstvem. Je 
zpracována studie, zpracovává 
se doikumentace.

OBNOVENÍ CESTY Z DUBIN A ODVODNĚNÍ NA 
VESELOV

Jde zejména o odvedení dešťových vod 
z propustku

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

PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV � AKTUALIZACE PROSINEC 2016

KOMENTÁŘ K „PROGRAMU ROZVOJE OBCE BRAŠKOV“

Předkládaná aktualizace “Programu” zahrnuje i akce, které byly schváleny na 10. mimořádném zasedání zastupitelstva 22.8.2016. Revitalizace rybníku v Braškově byla dokončena. Dokončena byla i 
rekonstrukce MŠ.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, jak je uvedeno v usnesení č. 2 z 10. zasedání zastupitelstva obce. 11. zasedání zastupitelstva odsouhlasilo zpracování návrhu zadání změny úz. 
plánu s cílem jeho schválení ještě v r. 2016.

František Haas



Zprávy z komisí

DOKONČENÍ PROJEKTŮ

Koncem roku 2016 obec Braškov dokončila 
dva ze šesti realizovaných dotačních projektů. 

První dokončenou akcí, která byla reali-
zována s dotací ze státního rozpočtu v rámci 
Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2016 
získala obec Braškov z Ministerstva průmyslu a obchodu. Realizací projektu s názvem: Snížení 
energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Braškov, došlo k výměně 218 ks stávajících 
svítidel veřejného osvětlení za nová LED svítidla. Celkové náklady projektu dosáhly výše 1 640 023 
Kč, podíl dotace a obce byl 50 %. 

Druhým dokončeným projektem s názvem „Modernizace mateřské školy Braškov“ se poda-
řilo zkvalitnit prostředí heren a zahrady MŠ. Na oknech objektu MŠ jsou nyní  osazeny předokenní 
žaluzie, v podkrovní herně je instalována klimatizace, aby nedocházelo k přehřívání místnosti, 
v hernách jsou položeny nové koberce, prostory šatny se rozšířily o další místnost s kapacitou 20 
míst. Velkou proměnou prošla i zahrada kde jsou instalovány nové herní prvky a altán. Projekt byl 
realizován za fi nančního přispění Středočeského kraje. Z Fondu rozvoje obcí a měst obec obdržela 
dotaci ve výši 2 833 908 Kč. Vlastní podíl obce na projektu činil 149 154 Kč

Ing. arch. Kateřina Dolejšová,
předsedkyně stavební komise

ZNOVU K VYTÁPĚNÍ TUHÝMI PALIVY 

Topná sezóna je v plném proudu a s ní začínají problémy se zhoršováním stavu ovzduší. Dnes 
již není pochyb, že značný podíl na zhoršení ovzduší, zvláště na venkově, má lokální vytápění 
domů tuhými palivy. Uvádí se dokonce podíl 34 %. Kladensko po krátkém období útlumu hutní a 
těžební činnosti v devadesátých letech již zase patří mezi oblasti s nejhorším ovzduším v republice. 
Je to však také zásluhou razantního nárůstu těžké nákladní dopravy, obsluhující zvláště rozsáhlé 
skladovací kapacity včetně fi rem a supermarketů.

Experti z oboru vytápění s mnohaletou praxí potvrzují, že pokud je celý systém vytápění tuhými 
palivy v pořádku, může komín kouřit nejvýše do půl hodiny po zátopu, než dojde ke stabilizaci 
podmínek hoření. Pokud komín kouří dál, svědčí to jednoznačně o zanedbání systému. Za prvé – 
zanesený nebo nevhodný komín pro své rozměry, konstrukci či umístění. Za druhé – zanesený nebo 
nevhodný kotel například pro nadbytečný výkon a za třetí – nevhodné palivo v rozporu s doporu-
čením výrobce kotle.  Komín musí mít samostatné průduchy s dostatečným průřezem pro každý 
zdroj a dostatečnou výšku (i vzhledem k hřebenu střechy) pro správný tah. Kotel zanesený na 
svých teplosměnných plochách má sníženou účinnost, zhoršený tah a hrozí nebezpečí havárie při 
vzplanutí tohoto nánosu. Jednou z příčin zanášení je příliš velký výkon kotle, který vede k nutnosti 
jeho škrcení. Nevhodné palivo v rozporu s doporučením výrobce kotle je velmi častým nešvarem. 
Například ocelové násypné kotle na uhlí jsou nevhodné pro spalování dřeva. Právě dřevo a dře-
věné brikety jsou ale v posledních letech vyhledávaným palivem. Zvláště dřevo, jako obnovitelný 
a ekologický druh za výhodnou cenu, je nejpoužívanější. Avšak pro ekonomický, ekologický a 
bezpečný provoz při spalování dřeva je nutno zajistit nezbytné podmínky. Kromě vhodného 
kotle a komína je bezpodmínečně nutné používat pouze dřevo suché. Ve stavu štípaném je 
proto dřevo nutno skladovat minimálně 2 roky a to venku, nejlépe v dokonale provětrávaném 
dřevníku. Proto je nutno počítat s takovým prostorem, který pojme dvouroční zásobu dřeva! Po-
kud není tato podmínka dodržena, má obsažená vlhkost za následek jednak snížení výhřevnosti 
(o hodnotu potřebnou pro odpaření vody), jednak zanášení kotle a komínového průduchu dehtem 
a sazemi. Saze lze z komínového průduchu a ze spalinové cesty kotle vymést, avšak dehet nikoliv. 
Ten se dá odstranit pouze odborně  velice nákladným frézováním. Pokud nánosy zesílí do kritické 
tlouštky, hrozí vzplanutí komína, které má za následek v lepším případě nevratné poškození (po-
praskání) komínového zdiva jako součásti nosných příček, v horším případě navíc vznícení blízkého 
střešního krovu, či vnitřního zařízení bytu s následným požárem domu. 

Těmto případům má právě předejít zákon č. 201/2012 o ochraně ovzduší. Podle tohoto 
zákona pro majitele kotlů na tuhá paliva o výkonu 10 kW a větších pro ústřední teplo-
vodní vytápění vyplývá nová povinnost kontroly technického stavu odborně způsobilou 
osobou. První kontrola musí být provedena do 31. 12. 2016. Další kontroly následují vždy 
po 2 letech. Je nutno si uvědomit, že spaliny z kouřících komínů obsahují karcinogenní látky, které 
se zvláště za nepříznivých atmosférických podmínek šíří po celé obci a poškozují zdraví obyvatel. 
Pokud v těchto nemovitostech není navíc v souladu se zákonem tříděn plastový odpad (nákup 
pytlů je evidován na obecním úřadu), nelze vyloučit, že jsou plasty páleny. To už by se ale jednalo 
o ještě vážnější ohrožování zdraví spoluobčanů. Ani požár domu není soukromou událostí, protože 
v husté zástavbě se rychle šíří i na sousední nemovitosti. Třeba ještě dodat, že v takovém případě 
– při absenci revizních zpráv o stavu komína a kotle – je pojištění domu proti požáru neplatné.

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

Zprávy z obecního úřadu

kraj: Středočeský kraj, okres: Kladno, obec: Braškov
voliči v seznamu: 843, vydané obálky: 372, volební účast: 44,13 %, platné hlasy: 99,46 %

Volby do zastupitelstev krajů
konané ve dnech 7. 10. – 8. 10. 2016

č. název platné hlasy
celkem v %

1 Volte Pr.Blok www.cibulka.net  3  0,81
2 Občanská demokratická strana 65 17,56

11 OBČANÉ 2011  0  0,00
12 Česká str.sociálně demokrat. 50 13,51
26 Koruna Česká (monarch.strana)  1  0,27
28 Romská demokratická strana  0  0,00
30 ANO 2011 80 21,62
32 TOP 09 20  5,40
34 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 54 14,59
37 Komunistická str.Čech a Moravy 41 11,08

č. název platné hlasy
celkem v %

41 Národní demokracie 1 0,27
43 Úsvit s Blokem proti islamiz. 2 0,54
52 Svobodní a Soukromníci 9 2,43
67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 4 1,08
70 SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK 0 0,00
72 Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED 4 1,08
75 DSSS-Imigranty,islám nechceme! 4 1,08
78 Koalice SPD a SPO     22 5,94
81 SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. 0 0,00
82 Česká pirátská strana    10     2,70

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2016, O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ

Zastupitelstvo obce Braškov se na svém zasedání 
dne 31.10.2016 usneslo vydat na základě § 14 
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních po-
platcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č . 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vy-
hlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1 – Úvodní ustanovení
(1)  Obec Braškov touto vyhláškou zavádí místní 

poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
(2)  Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad 

(dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2 – Poplatník a předmět poplatku
(1)  Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je 

fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý 
pobyt nebo sídlo na území obce Braškov.

(2)  Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. 3 – Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)  Poplatková povinnost vzniká držiteli psa 

v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo 
v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

(2)  V případě držení psa po dobu kratší než jeden 
rok se platí poplatek v poměrné výši, která 
odpovídá počtu i započatých kalendářních 

měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo 
sídla platí držitel psa poplatek od počátku 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 
ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

(3)  Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy 
přestala být fyzická nebo právnická osoba 
držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrá-
tou, darováním nebo prodejem), přičemž se 
poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, 
ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4 – Ohlašovací povinnost
(1)  Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku 

vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode 
dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen 
oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

(2)  Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která 
je od poplatku osvobozena.

(3)  V ohlášení držitel psa uvede 
 a)  jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo 

název nebo obchodní fi rmu, obecný identi-
fi kátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo 
sídlo, místo podnikání, popřípadě další 
adresy pro doručování; právnická osoba 
uvede též osoby, které jsou jejím jménem 
oprávněny jednat v poplatkových věcech,

 b)  čísla všech svých účtů u poskytovatelů 
platebních služeb, včetně poskytovatelů 

těchto služeb v zahraničí, užívaných 
v souvislosti s podnikatelskou činností, 
v případě, že předmět poplatku souvisí 
s podnikatelskou činností poplatníka,

 c)  další údaje rozhodné pro stanovení výše 
poplatkové povinnosti, zejména stáří a 
počet držených psů, včetně skutečností 
zakládajících vznik nároku na úlevu nebo 
osvobození od poplatku.

(4)  Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohláše-
ní, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit 
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 5 – Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
 a) za prvního psa 100 Kč,
 b)  za druhého a každého dalšího psa téhož 

držitele 150 Kč.

Čl. 6 – Splatnost poplatku
(1)  Poplatek je splatný nejpozději do 31. ledna 

příslušného kalendářního roku.
(2)  Vznikne-li poplatková povinnost po datu 

splatnosti uvedeném v odstavci I, je poplatek 
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který 
následuje po měsíci, ve kterém poplatková 
povinnost vznikla / nejpozději do konce pří-
slušného kalendářního roku.

Čl. 7 – Osvobození a úlevy
(1)  Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, 

kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba 
s těžkým zdravotním postižením, která je drži-
telem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního 
předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených 
k doprovodu těchto osob, osoba provozující 
útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné 
psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení 
a používání psa zvláštní právní předpis.

Čl. 8 – Navýšení poplatku
(1)  Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa 

včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní 
úřad poplatek platebním výměrem nebo hro-
madným předpisným seznamem.

(2)  Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky 
nebo část těchto poplatků může obecní úřad 
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je pří-
slušenstvím poplatku.

Čl. 9 – Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č 6, o míst-
ních poplatcích, a to Oddíl II Poplatek ze psů, ze 
dne 21.6.1995.

Čl. 10 – Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2017.



Od posledního vydání  Braškovských novin jsem vyjížděli k celkem sedmi událostem, a to 3× 
požár, 2× technická pomoc, 1× únik nebezpečných látek a 1× na požární asistenci. 

12. 10. došlo na Kladně k výbuchu plynu a následné totální destrukci rodinného domu a po-
škození domu přilehlého. K této události jsme vyjeli s CAS K25 LIAZ v počtu 1+4 a VW LT35 1+1. 
Na místě naše jednotka prováděla odklízení sutin a výstavbu týlového stanu. V průběhu výstavby 
stanu, vedle nás, při pohledu na sutiny domu zkolabovala mladá dívka, které naši členové poskytli 
první pomoc než dorazili na místě přítomní záchranáři ZZS, kteří si jí převzali do péče. Následně 
jednotka působila jako záloha na místě až do cca 15:30 kdy byla odeslána VZ zpět na základnu. 
Na stejné místo jsme vyjížděli i následující den na vyklízení sousedního domu určeného k demo-
lici. Jednotka vyjela s CAS K25 LIAZ 101 v počtu 1+4. Na místě provedla vynesení šicích strojů a 
dalšího materiálu, který byl předán majiteli. To to by také poslední letošní výjezd s naší LIAZkou, 
která v současné době dostává novou nástavbu, a to především díky dotaci ze Středočeského Fondu 
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

O půlnoci z 2. na 3. října byla naše jednotka vyslána na požár prodejního skladu do Kladna, 
ulice Milady Horákové. Vyhlášen byl 2. stupeň požárního poplachu. V době příjezdu naší jed-
notky (CAS 32 T-138 1+2) v 00.07 na místě zasahovaly jednotky HZS PS Kladno a JSDH Hřebeč. 
Dále dorazili další tři členové s VW LT-35. Jedno družstvo zasahovalo v dýchací technice a druhé 
provádělo dálkovou dopravu vody. Po lokalizaci požáru došlo k redukci sil a prostředků. Jednot-
ky JSDH Chyňava, Unhošť, Pchery a Zákolany byly odeslány zpět na základny. Naše jednotka a 
jednotka SDH Hřebeč zůstaly na místě do likvidace. Další zásah byl v sousední obci Velká Dobrá, 

kde došlo k úniku ropných látek na místní komunikaci. Na místo zásahu vyrazila jednotka s VW 
LT46 (1+4) . Průzkumem zjištěno , že zde uniklo neznáme množství na
 y z osobního automobilu 
a  ta je po dešti rozteklá i v okolních ulicích. Vzhledem k množství uniklé látky byl ještě povolán 
VW Trasnporter (1+0) s další zásobou sorbentu

24.11.2016 v 15:58 jsme opět vyjížděli v druhém 2.stupni požárního poplachu a to na požár 
haly v areálu průmyslové zóny Poldi-sever. Jednotka vyjela s technikou CAS 32 T-138 (1+2)  a VW 
LT46(1+1). Na místě jednotka prováděla dohašování požáru a úklid věcných prostředků.

Po proběhlých požárních asistencí pro město Kladno v letních měsících, jsme byli požádáni 
o tuto službu i při rozsvěcení vánočního stromu na náměstí Starosty Pavla v Kladně. Při návratu 
z této asistence byla naše jednotka vyslána na požár RD v obci Doksy. Naši dorazili s CAS 32 T138 
(1+2) a VW Transporter (1+1) na místo jako první. Požár menšího rozsahu lokalizovali a začali s 
odvětráváním zakouřených prostor. Ze základny ještě vyjelo i další družstvo s VW LT46(1+6). To 
působilo na místě jako záloha. V říjnu a listopadu probíhala pravidelná odborná příprava, tentokrát 
zaměřena na vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Tato příprava byla zakončena obornou 
části v automobilce Škoda Mladá Boleslav, kde jsme si mohli „rozstříhat“ nové vozy značky Rapid 
a Octavia.

Na závěr letošního roku, by jsme vám, našim spoluobčanům, chtěli popřát hezké a klidné prožití 
vánočních svátků  a hodně zdraví a štěstí do roku 2017.

Hasiči Braškov

Hasiči informují

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ

Mladí hasiči se 8. 9. 2016 rozrostli o nové děti. Náboru se zúčastnilo 12 dětí mezi 6 až 8 lety. 
Doufám, že se jim u nás bude líbit a u hasičů zůstanou.

Soptíkům jsme nechali pravidelné schůzky ve čtvrtek od 17.00 hod do 18.00 hod. Trénujeme 
hasičinu – uzle, rozhoz a smotání hadic, zapojování hadic, běhání, posilování. A v teorii – důležité 
telefony, topografi i, umět pojmenovat hasičské nářadí.

Tazmáni chodí trénovat v neděli do Unhošťské haly. Trénujeme starty, běhání na rychlost, šplh 
na laně a posilování.

V říjnu jsme se účastnili 1. kola okresních závodů Plamen. Soptíci vybojovali 1. místo a Tazmáni 
3. místo a poprvé se účastnila závodů za dorostenky H.L., která získala 2. místo.

Dále jsme pořádali brigádu v rámci celorepublikového hnutí „72 hodin“, uklízel se lesík  Na Skalce. 
Zúčastnili se bohužel jen hasiči a hasičata. Lesík jsme vyčistili nejen od nepořádku, ale i vysekali křoví.

Na konci října jsme tradičně pořádali Halloween. Sraz bal na hřišti za hasičárnou, ale tentokrát 
s i  d ě t i  p r o š ly 
stezku odvahy se 
strašidly a úkoly 
na louku k ryb-
níku.

V lednu nás 
č e k á  v ý l e t  a 
závody Hasičská 
liga.

Na závěr bych 
c h t ě l a  p o p ř á t 
V š e m  k r á s n é 
prožití svátků a 
Šťastný Nový rok 
2017.

Chtě la bych 
poděkovat Obci 
Braškov za velkou 
podporu, hasičské jednotce za pomoc. A všem vedoucím a členům sboru za maximální nasazení, 
nejen při pomoci na závodech, ale především bezvadného fungování při pořádání jarního okresního 
kola u nás na Braškově.

Doufám, že v novém roce bude spolupráce nadále fungovat a že se všem dětem bude u nás líbit.

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 (v zimě).

 M. Chalupová,
vedoucí Mladých hasičů

Projev starosty (rozsvícení vánočního stromu)



Milé děti, přeji vám hezké prožití Vánoc, pěknou zimu s běloučkým sněhem, hodně dárečků pro radost a v novém roce štěstí dost. 

Potřeby a pomůcky:
papír, jehla, nit, lepidlo v tyčince

Časová náročnost: 30 minut

Postup:
Podélný pruh papíru složíme do harmoniky, udě-
láme několik zástřihů a kraje harmoniky můžeme 
sesřihnout také. Pak uprostřed harmoniku pro-
píchneme větší jehlou a protáhneme nit, kterou 
silně kolem středu zavážeme. Nakonec k sobě 
přehneme a přilepíme protilehlé strany harmoni-
ky, chvíli přidržíme a můžeme zdobit stromeček.

Tip:
Z takto připravených ozdob lze vytvořit velmi 
pěkný prostorový závěs.

Z knihy Šikulové

Adventní čas je doba kdy se lidé těší a připravují 
na blížící se vánoční svátky. Jako každý rok, jsme 
v tomto adventním čase uspořádali pro rodiče a 
děti tvořivé odpoledne, které jsme věnovali výro-
bě adventních věnců. Byli jsme potěšeni velikou 
účastí rodičů na této akci. První adventní neděli 
jsme se v podvečer sešli u příležitosti rozsvícení 
Vánočního stromu v Braškově. S dětmi jsme si 
u stromečku zazpívali vánoční koledy. Společně 
se těšíme na Mikulášskou diskotéku a blížící se 
Vánoční besídku pro rodiče.

Za všechny děti z mateřské školy bychom rádi 
poděkovali všem rodičům a sponzorům, kteří při-
spěli na Vánoční dárky pro děti, ať fi nančním, či 
věcným darem, nebo pomocí při přípravě besídky. 

Přejeme všem veselé a pohodové Vánoce a 
v Novém roce hodně štěstí, zdraví a lásky.

kolektiv MŠ

Knihovna

Zprávy z MŠ

Okénko pro děti

BELETRIE
Cartland ,B.: Ráj na zemi
Haran,E.: Za rudým obzorem
Harvey, G.: Láska v Luxoru
Hoff mann, B.: Nebezpečný kontrakt
Holler, R.: Tajný spolek Škorpiona
Christie, A.: Tajemství Chimneys
Christie, A.: V hotelu Bertram
Jablonski, M.: Kouzelný šepot koní
Jackson, L.: Zlý úmysl
Jaff e, J.: Kůň jiného zabijáka
Jansa, P.: Muži žijí dvakrát
Jansa, P.: Poslední waltz
Jardine, Q.: Otrávené třešně
Javořická, V.: Bez lásky
Javořická, V.: Dočkala se
Javořická, V.: Princezna
Javořická, V.: Vyhaslý krb
Jirotka, Z.: Pravidla se změnila
Johnston, P.: Temný odstín modři
Keleová-Vasilkové, T.: Vůně života
Kettu, K.: Porodní bába
Knight, M.:Najděte mě
Krupauerová, O.: S veverkami na půdě
Kyzlinková, M.: Maškův statek
Lugand, A. M.: Šťastní lidé mají snadný život
McClure, K.: Bezmezná ctižádost
McEvan, I.: Pokání
Monyová, S.: Blonďatá stíhačka
Nepil, F.: Hledání radosti
Nesvadbová, B.: Laskonky
Plaidy, J.: O trůn a o lásku
Small, B.: Má čarodějka
Váňová, M.: Nebýt sám
Vondruška, V.: Smrt ve Vratislavi

NAUČNÁ LITERATURA
Dietrich, K.: Kouzlo korálků
Dvořák, F.: Triumfální cesta na Pražský hrad
Horváth, I.: Ořechové a makové moučníky
Hoschlová, H.: Odhalená tajemství slavných
Korpádi, P.: Skvosty studené kuchyně
Jung, I.:  Jak si poradit s hyperaktivním psem
Liptai, Z.: Pomazánky na pohoštění
Liptai,Z.: Oblíbené pečivo
Nosková, A.: Rady pro domácnost
Požárová, L.: Lilek
Regina, M, J.: Barevné vánoční hvězdy
Tepperwein, K.: Nemoci vyčtené z tváře
Trpková, J.: Nebojte se být krásná

KNIHY  PRO  DĚTI 
Bína, J.: Šikulové
Brezina, T.: Zombie z jeskyně
Brezina, T.: 13 modrých koček
Ertl, Z.: Kouzelné pohádky
Foster, J.: Kniha pro správné holky
Horák, J.: Český Honza
Lemková, J.: Káťa a Škubánek se neztratí
Longinová, H.: Borůvkový piknik
Luhanová, H.: Lali cvičí jógu 
Mai.M.: Co se děje ve škole
Masannek,J.: Fotbaloví divoši
Nepil, F.: Pohádky z pekelce
Nepil, F.:  Vánoce mám rád
Pelantová, E.: Ranč U zelené sedmy
Shepard, S.: Roztomilé malé lhářky  
Scheffl  er, U.: Detektiv Klubko
Simon, F.: Nápady darebáka Davida
Sto nejznámějších pohádek pro unavené rodiče
Suchá, R.: To budete čubrnět!
Strýčková, J.: Draci v hrnci slaví Vánoce
Tanská, N.: Puf a Muf
Tatíčková, I.: Rozum do lavice aneb Jak správně na školu
Žáček, J.: Chytrolíni z Hloupětína

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ? 

�VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH� PRANOSTIKY O ZIMĚ

OZDOBA NA STROMEČEK

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE

František Nepil: VÁNOCE MÁM RÁD
Všichni ti, kdo se už nemůžou dočkat neo-

pakovatelné nálady spojené s nejkrásnějšími 
svátky roku, jistě ocení výbor z textů Františka 
Nepila, který obsahuje vánoční fejetony známé 
z rozhlasových Dobrých jiter, vánoční pohádky 
z pohádkových knížek a další vánoční příběhy 
plné autorovy nezaměnitelné poetiky. Nádher-
nými ilustracemi knihu doprovodil Karel Franta.

Liane Moriarty: TŘI  PŘÁNÍ
Říká se „ do třetice všeho dobrého i zlého“ 

a pro Kettlovy sestry to platí trojnásob. Jsou 
totiž trojčata. Rozumná Lyn se pokouší ustát roli 
vzorné matky, starostlivé manželky a úspěšné 
podnikatelky, aniž by přitom přišla o rozum. 
Její zdánlivě méně úspěšná sestra Cat, pracující 
v oddělení marketingu, se snaží nepřijít o vysněné 
dítě a o manžela, jakého jí každá závidí a „chudák 
„ Gemma ani nemá co ztratit, střídá příležitostné 
práce, bydlení i muže. Ale je tomu opravdu tak, jak 
se na pohled zdá ? Co když je ve skutečnosti všech-
no trochu, anebo možná do konce úplně jinak?

Všem svým čtenářům přeji radostné Váno-
ce a šťastné vykročení do roku 2017.

Věra Přibylová, knihovnice

PŮJČOVNÍ DOBA: STŘEDA 16.00–18.30

Z knihy Dagmar Šottnerové: Lidové tradice 



Sport

Zkosení Sudokopytník 1. díl tajenky
Sdruž. 

podnikatelů 
českých (zkr.) 

Druh Část dne
Asijský

divoký osel
Ludolfovo

číslo
2. díl tajenky Ploutvonožci

Přikrývka 
(zastarale)

Obor. zdr. 
pojišťovna 

(zkr.)
Hranice

Český ligový 
pohár

Nízká dřevina 3. díl tajenky
Autom. veř. 

osvětlení (zkr.)

Pás ke 
kimonu

Asijská země
Dutá míra na 

Balkáně
Rival

Očarovat 
(slovensky)

Xenóza
Plemeno psa

Pouze 
(německy)

Květenství
Starogermánské 

písmo

Výbor na 
obranu nespr. 

stíhaných 
(zkr.)

Komorní 
struny

Kosmická 
tělesa

Útok
Klus koně na 

místě

Leník
Řinout se

Puk

Čistiti
Předložka

Trumf 
v kartách

Rok
německy

Kalaba

Proč

Mýdlo
anglicky

Citoslovce

Pouzdro na 
meč

Značka 
pro tón

Hnězda ve 
Vodnáři

Pohoří na 
Krétě

Prodlení 
dlužníka

Pevnina Přitakání
Autonomní 

unie Haiti (zkr.)

Osvědčení
Polibek 

(anglicky)
Pobídka

Palivo

Soupis pozem. 
majetku

Sirná 
sloučenina

Nespěchat
Skřítek

Kráter na 
Měsíci

Citoslovce
Dámský oblek

Koroze Hazard

Americký 
herec

Vření

Armádní 
sportovní rota

Předložka

Sídlo v okr. 
Beroun

Bájný pták

Sdruž. podniků v cest. 
ruchu (angl. zkr.)

Africký kmen 
(Nigérie)

Jednotka ob jemu 
na Filipínách

Ženské jméno

Podavač papíru do 
tiskárny (angl. zkr.)

Slovenská liga 
v Americe (zkr.)

Šplíchání
Bok

Já (německy)
Hliník (chem. 

značka)

Stoleček Kořistit

Filozof. 
fakulta

Starověký 
stát

Citoslovce

LISTOPAD NA LISTOPAD NA 
BRAŠKOVĚ PŘED BRAŠKOVĚ PŘED 
STO LETY A DNESSTO LETY A DNES

Jaké bylo toho roku a dne počasí, se jistě 
dá zjistit ze studnice přechytré elektroniky, 
ale s jakými pocity a náladami vstávali dne 
21. 11. 1916 občané Braškova, Valdeku a Tos-
kánky  to nevyluští z počítače, potažmo mluví-
cího kamene – jak mobilní telefon a neomylný 
notebúk, nazvali původní obyvatelé severní 
Ameriky, nikdo! …a můžeme se jen domnívat.

Již skoro druhý rok měnila krutým způ-
sobem osudy všech lidí na kontinentu válka. 
Válka nesmyslná, jako všechny před ní.

Válka, kterou si nepřál nikdo a snad nejvíc 
ani člověk, jehož podobizna do toho dne visela 
na zdi každého úřadu země, jejíž součástí 
Čechy byly.

Jak to dopadlo, všichni víme.

21. 11. 2016 občané obce mohli vstávat 
relativně do pohody… válka žádná, rakousko-
-uherská hydra nikde a klid a mír rozvinuté 
kapitalistické společnosti jistě nabídne každé-
mu pěkný ždibec něčeho k pobavení – a když si 
zábavu nedovedu najít sám, protože nestíhám, 
někdo se o ní postará a já pak můžu v klidu 
demokraticky kritizovat!

A právě proto, aby na Braškově taková 
situace nenastala, vymyslelo pár Braškováků 
akci – slavnostně odhalit bustu císaře a krále 
Františka Josefa I. Ke stému výročí jeho úmrtí.

A protože fi nancování takovéto akce není 
věcí jednoduchou, byla na známém místě insta-
lována kasička, do které mohl zainteresovaný 
člověk vhodit libovolný obnos.

Stalo se! Ve schránce se sešlo nějakých 
pár tisíc, ostrostřelci z Rakovníka a redaktoři 
médií byli rovněž osloveni, tak snad jen aby 
dorazil pan velvyslanec Rakouské republiky, 
který byl k odhalení pozván – na den přesně: 
21. 11. 2016 od 16.00! Bohužel nedorazil, ale 
zaslal vševysvětlující omluvný dopis, který je 
uložen v archivu obecního úřadu.

Jeho nepřítomnost plně nahradily další pří-
tomné celebrity a zejména povoz tažený bílými 
koňmi a vynikající harmonikáři.

A že se sešlo v tom nevlídném čase lidí 
nemálo, lze dohledat na fotografi ích.

P. S. Na počátku 20. století mělo minister-
stvo vnitra Rakouska-Uherska 97 zaměstnan-
ců, spravedlnosti 44, školství 81, fi nancí 140 
atd, atd, atd.

Pavel Stádník, kronikář obce

Zveme mezi sebe nové zájemce o fotbal a sport 
celkově. V zimě se scházíme v tělocvičně na Velké 
Dobré a jezdíme na turnaje po okolí, přes léto naše 
družstva hrají mistrovské soutěže přípravek. Zve-
me nové zájemce, nejlépe ročníky 2011 až 2006. 
Více informací p. Michal Bach – 605 144 717.

Busta mocnáře Slavnost ke 100. výročí skonu císaře Františka Josefa

Družstvo mladší přípravky na halovém turnaji v Unhošti, kde se 
utkalo s AC Sparta Praha v zápase, který prohrálo pouze 1:0, 
kdy v naší největší šanci nevyužil mladý talent Jan Kalenda.


