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ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU
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Ročník: 30 Číslo: 4

Pozvánka

Slovo starosty

Všichni občané jsou srdečně zváni na

18. Usnesení a závěr

Vážení spoluobčané,
tématem mého jarního „slova starosty“ byla víceméně jen pandemie tehdy nového
koronaviru a její tehdejší revoluční dopady na naše životy. Když usedám k psaní
aktuálního podzimního „slova starosty“, musím s politováním konstatovat, že téma
pandemie koronaviru veřejný prostor neopustilo a nadále jej naplňuje měrou nebývalou. Ostatní témata jsou upozaděna. Ani revolučním dopadům se nevyhneme.
Nikdo, s kým jsem věc řešil, si nepamatuje, že by se na Braškově nekonala „pěkná
hodinka“. Až letos. A podobných zpřetrhaných tradic vidíme kolem sebe nespočet.
I nadále věřím, že s aktuální krizí se naše společnost dokáže vypořádat, bude-li
k ní většina z nás přistupovat zodpovědně. A jelikož si myslím, že koronaviru si,
ať již chcete, nebo nechcete, užíváte v dnešních dnech více než dost, dovolím si
věnovat se dále i jiným tématům.
Řada z Vás jistě ví, že v Obci Braškov působí Ekologický spolek občanů obce Braškov. Jeho účelem dle údajů ze spolkového rejstříku je ochrana přírody a krajiny,
ochrana životního prostředí, minimalizace negativních vlivů z průmyslových a
zemědělských objektů a ochrana zdraví lidí. Všechno to jsou věci, které nelze
nepodporovat. Mohlo by se zdát, že uvedený spolek tak vykonává ku prospěchu
nás všech v Obci Braškov činnost právě ve smyslu svého účelu zapsaného ve spolkovém rejstříku. Bohužel, pravda je taková, že má výhradně dvě oblasti zájmu,
které se zdaleka netýkají nás všech, a to boj proti dvěma obchodním společnostem
na okraji Obce Braškov a tranzitní nákladní dopravu v ulici Rudé armády. Do jaké
míry jsou dvě dotčené obchodní společnosti hrozbou pro přírodu nebo zdraví lidí,
nechť posoudí k tomu věcně a místně příslušné orgány veřejné správy. Za mnohem
palčivější problém považuji tranzitní nákladní dopravu valící se přes katastr Obce
Braškov. A to je to, co chci zdůraznit. Přes celý katastr Obce Braškov. Tedy nejen
ulicí Rudé armády, ale rovněž ulicí Karlovarská, kde je situace možná ještě horší
než v ulici Rudé armády. Systematický boj proti tranzitní nákladní dopravě vede
Obec Braškov dlouhá léta. Proto mě nesmírně mrzí, když je ze strany Ekologického
spolku občanů obce Braškov v této záležitosti Obec Braškov neoprávněně napadána. Za potenciálně mnohem přínosnější považuji vzájemnou spolupráci. Jsem
jednoznačně přesvědčen o tom, že ve vztahu k tranzitní nákladní dopravě jsou
zájmy obce i spolku shodné. Musíme táhnout za jeden provaz a usilovat o lepší stav
pro všechny obyvatele Braškova, nejen pro pár vyvolených v ulici Rudé armády.
Byť pokroky v potlačování tranzitní nákladní dopravy doposud nevidím, nehodlám tento boj vzdát. Věřím, že společnými silami dosáhneme změny k lepšímu.
Chápu, že zájmy každého jednoho obyvatele Braškova jsou jiné a často se jedná
o zájmy protichůdné. Přesto Vás všechny žádám, je-li to jen trochu možné, dejte
vždy přednost vzájemné konstruktivní spolupráci a efektivní komunikaci před
sobeckým, bezohledným prosazováním individuálních zájmů. Navážu-li na poněkud chmurný úvod věnující se koronaviru, čeká nás všechny pravděpodobně
velice těžké období. A překonáme jej mnohem lépe a snáz jako spolupracující
společenství občanů dobře spravované obce než jako na jednom místě žijící skupina rozhádaných individualit.
Krásný podzim Vám všem,
Ing. Vladimír Dráb, starosta

Izolační zeleň pod dálnicí

foto: Ing. J. Kolrusz

10. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV
které se koná

V PONDĚLÍ 9. 11. 2020 V 15.00 HOD. NA OTEVŘENÉM
PROSTRANSTVÍ U PÓDIA NA HÁJI LESOPARK VALDEK
s tímto programem:

1.

Zahájení

2.

Zpráva o ﬁnančním hospodaření obce k 30.9.2020

3.

Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2020

4.

Program rozvoje obce – aktualizace

5.

Souhlas s přijetím dotací na rekonstrukce ulic Bezděkovská, Družecká a U Dubu

6.

Souhlas s podání žádostí o dotaci na MMR na komunikace V Zátiší a u sběrného místa

7.

Darovací smlouva se společností ČNES a.s.

8.

Výběr zhotovitele na akce:
• „Tribuna SK Braškov – stavební úpravy“
• „Rekonstrukce chodníků v ulici V Podlískách“

9.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – ul. Bezděkovská

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se spol. s r.o. Atelier M.A.A.T
11.

Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků s KSÚS Stč. kraje

12. Podnět dle §16 odst. 2 písm.f) a g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
13. Směnná či kupní smlouva na poz. č. ….. ul. Krátká
14. Dohoda o provedení práce s Ing. H. Vaitovou, členkou zastupitelstva obce
15. Změna smlouvy s dodavatelem na „Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním“
16. Návrh darovací smlouvy s ……………. materiál pro Jednotku SDH ???
17.

Diskuse

Zprávy z obecního úřadu
USNESENÍ

HOSPODAŘENÍ OBCE BRAŠKOV K 30. 9. 2020

9. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného
dne 17. srpna 2020 na na Obecním úřadě Braškov

příjmy rozpočtu
Paragraf

Název položky

SR

UR

výsledek k 30.9.

Daňové příjmy

15361000

15361000

7190550

3312 Hudební činnost

140000

140000

88000

3613 Nebytové hospodářství

41000

41000

39450

3631 Veřejné osvětlení

50000

50000

0

a) bere na vědomí:
1. Zpráva o ﬁnančním hospodaření obce k 31.7.2020
2. Informaci o rozpočtových opatřeních č. 4 a 5 na rok 2020, schválených Radou obce

3639 Komunální služby a územní rozvoj

140000

140000

19644

3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů

100000

100000

40595

76000

242000

147000

6171 Činnost místní správy

9000

17600

9834

b) schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2020
2. Aktualizaci Programu rozvoje obce ze srpna 2020
3. Výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem AMOND, spol. s r.o. na
akci „Pořízení elektromobilu – Obec Braškov“ za cenu 427.933,88 Kč bez DPH.
4. Uzavření smlouvy se společností M.A.A.T. spol. s r.o. na zpracování PD „Úprava vodního režimu
v povodí Černého potoka, k.ú. Braškov“ včetně autorského dozoru za cenu 395.000 Kč bez DPH
5. Směrnice a Technicko-organizační opatření ke kamerovému systému
6. Podání žádosti na Ministerstvo dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR o doplnění protihlukové
stěny u hřbitova Malé Přítočno
7. Darovací smlouvu se společností ČNES, a.s.

6310 Obecné příjmy a výdaje z ﬁnančních operací

2000

2000

629

15920000,00

18911205

13999481

Zastupitelstvo obce po projednání

5512 Požární ochrana - dobrovolná část

CELKEM
Stavy na účtech

ZBÚ
ČNB

7033633,79 Kč
4025067 Kč

(SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet)

výdaje rozpočtu
Paragraf

c) souhlasí:
1. S přijetím dotací získaných v rámci participativního rozpočtu Středočeského kraje ve výši
312.500 Kč na „Hřiště pro požární sport – Braškov“ a ve výši 387.594 Kč na „Elektromobil pro
zajištění sociálních služeb v obci Braškov“
2. S přijetím dotace od SFŽP ČR ve výši na 188.396 Kč na pořízení elektromobilu pro potřeby obce
Braškov
3. S uzavřením smlouvy s Ing. M. Doksanským na TDI ulic Družecká a Bezděkovská
4. S podáním žádosti na Krajskou správu a údržbu silnic se stavbou chodníku ul. Karlovarská a
uzavřením smlouvy o výpůjčce na dobu 2 let se Středočeským krajem, na část pozemku parc.č.
390/1 v k.ú. Braškov o výměře cca 110 m 2 a pozemku parc. č. 629/1 v k.ú. Kyšice o výměře cca
340 m 2.
5. S přijetím jednorázového nenávratného příspěvku pro obce od Ministerstva ﬁnancí ČR poskytovaného prostřednictvím Středočeského kraje
6. S nákupem velkoobjemové sekačky pro potřeby obce

Název položky

SR

240000

0

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

480000

630000

202037

2223 Bezpečnost silničního provozu

130000

134400

50790

2341 Vodní díla v zemědělské krajině

380000

380000

176321

3111 Mateřské školy

250000

250000

250000

3112 Hudební činnost

205000

205000

30582

71000

71000

63402

139000

416000

208678

3319 Ostatní záležitosti kultury

79000

79000

19203

3399 Záležitosti kultury

30000

30000

19664

200000

656000

126510

3315 Činnosti muzeí a galerií

3412 Sportovní zařízení ve vlast.obce
3419 Ostatní tělovýchovná činnost

175000

0

0

3421 Využití volného času dětí a mládeže

200000

395000

318660

1022500

1046500

42898

438000

456000

214668

3613 Nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby a územní rozvoj

38. schůze rady 27. 7. 2020

20000

20000

0

14184000

13021216

9105944

3721 Sběr a odvoz nebezp.odpadů

40000

40000

0

3722 Sběr a odvoz komun.odpadů

650000

748000

563101

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů

150000

240000

111540

3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň

750000

1729000

1206875

5213 Krizová opatření

50000

215000

169589

5399 Ost.zálež.bezpečnosti veř.pořádku

70000

70000

0

825000

2729000

872409

1315000

1316094

916298

0

47000

4684

3465500

3630996

1720827

5512 Požární ochrana

Rada obce Braškov po projednání:

6112 Zastupitelstva obcí
6115 Volby

•

•

•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• oznámení o konání kontroly hospodaření obce za rok 2020 z KÚSK
souhlasí
• s prořezem zeleně podél komunikace ul. Karlovarská
• s nákupem 1 ks notebooku za cenu do 25 tis. Kč pro potřeby zaměstnanců obce
schvaluje
• termín 39. schůze RO na 10. 8. 2020 v 15.00 hod na OÚ Braškov, na veřejném prostranství
před objektem potravin na Valdeku

39. schůze rady 10. 8. 2020

6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy a výdaje z ﬁn.operací
6320 Pojištění funkčně nespeciﬁkované
6399 Ostatní ﬁn.operace
CELKEM
8124 Splácení úvěru
Úvěr

výsledek k 30.9.

240000

3314 Činnosti knihovnické

USNESENÍ

UR

2212 Silnice

4.901.000 Kč

10000

10000

6346

250000

240000

183076

100000

100000

62210

25920000

28911206

17285414

2500000

2500000

1250000

(SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet)

ZÁMĚR
NA PRONÁJEM OBJEKTU RESTAURACE
POD HVĚZDIČKAMI BRAŠKOV–VALDEK

Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

•

souhlasí
• se zpracováním znaleckého posudku na odkup pozemku parc. č. 258/10 v k.ú. Braškov
• s prodloužením výpovědní lhůty k pozemkům parc. č. 66/1, 20/2, 20/23, 20/22, 50/14 v k.ú.
Braškov
• s uzavřením dohody o provedení práce s p. Petrem Salačem na údržbu místního rozhlasu

•

schvaluje
• termín 40. schůze RO na 31.8.2020 v 15:00 hod na OÚ Braškov

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

•

•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
souhlasí
• s pozváním občanů, kteří podali podnět podle § 16 odst. 2 písm. f) a g) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích doručeného na OÚ Braškov 24.2.2020 do schůze Rady obce na pondělí 14.9. 2020
od 16:00 hod.
• se zveřejněním záměru na pronájem objektu restaurace Pod Hvězdičkami
• s provedením výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce tribuny na fotbalovém hřišti
schvaluje
• termín 41. schůze RO na 14.9.2020 v 15:00 hod na OÚ Braškov

Obec Braškov vyhlašuje záměr na pronájem objektu restaurace „Pod Hvězdičkami“.
Předpokládaný termín zahájení provozu restaurace: duben 2021
Zájemci o pronájem objektu restaurace Pod Hvězdičkami musí splňovat níže uvedené požadavky:
• provozování hostinské činnost v objektu minimálně 6 dnů v týdnu
• zajištění teplých jídel minimálně v době oběda
• zájemce musí mít již praxi v provozování hostinského činnosti
Zájemci o pronájem objektu restaurace Pod Hvězdičkami musí podat svoji nabídku v zalepené obálce
do 4. 1. 2021 do 12.00 hodin na Obec Braškov, Dukelská 11, 273 51 Braškov.
Bližší informace na úřední desce www.braskov.cz

Zprávy z obecního úřadu
Volby do zastupitelstev krajů konané dne
2. 10.—3. 10. 2020

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne
2. 10.—3. 10. 2020

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ZA ÚZEMNÍ CELKY

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ZA ÚZEMNÍ CELKY

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Kladno
Obec: Braškov

Obvod: 30 – Kladno
Obec: Braškov
Kolo

Okrsky

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Okrsky

Voliči
v seznamu

1.

1

856

427

49,88

1

856

430

50,23

430

420

97,67

2.

1

857

213

24,85

Tabulka: Výsledky hlasování za územní celky – Obec Braškov
č.
5
7
16
19
22
33
38
45
48
50
63
67
69
70
71
82

Strana
název
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Česká pirátská strana
Moravané
Občanská demokratická strana
Dělnic.str.sociální spravedl.
Česká str.sociálně demokrat.
Spojenci - TOP09, Hlas, Zelení
ANO 2011
Komunistická str.Čech a Moravy
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
Občanská demokratická aliance
Trikolóra hnutí občanů
Svobodní
ROZUMNÍ - Petr Hannig

Platné hlasy
celkem
v%
7
1,66
69
16,42
8
1,90
70
16,66
1
0,23
99
23,57
1
0,23
11
2,61
39
9,28
79
18,80
21
5,00
0
0,00
0
0,00
12
2,85
2
0,47
1
0,23

Platné
hlasy

% platných
hlasů

422

417

98,82

213

209

98,12

Výsledky hlasování – Obec Braškov – souhrnné informace
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Bendl Petr Ing.
Zímová Naděžda Ing.
Volf Milan Mgr.
Oliva Michal
Fröhlichová Markéta
Šípová Adéla Mgr.
Dienstbier Jiří Mgr.
Vostrá Miloslava Ing. Bc.
Bošek Václav Mgr. MBA
Landa Jiří MUDr.
Bohbot David
Vojtová Michaela Ing.
Závodský Ondřej JUDr. Ph.D.

Volební
strana

Navrhující Politická
Počty hlasů
strana
příslušnost 1. kolo 2. kolo
ODS
ODS
ODS
87
85
RČ
RČ
RČ
4
ČP
ČP
VPK
37
NáS
NáS
SPRRSČ M.Sládka
1
STAN
STAN
BEZPP
18
Piráti
Piráti
BEZPP
76
124
ČSSD+Zel+Budouc ČSSD
ČSSD
26
KSČM
KSČM
KSČM
51
SPD
SPD
BEZPP
14
Trikolóra
Trikolóra
Trikolóra
9
Svobodní
Svobodní
BEZPP
3
ANO
ANO
BEZPP
43
KDU-ČSL+TOP 09 KDU-ČSL
BEZPP
48

zvolený kandidát

PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV
NÁZEV PROJEKTU

Volební Odevzdané
účast v %
obálky

POPIS PROJEKTU

% hlasů
1. kolo

2. kolo

20,86
0,95
8,87
0,23
4,31
18,22
6,23
12,23
3,35
2,15
0,71
10,31
11,51

40,66

59,33

postupující kandidát

SRPEN 2020
PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY v Kč

PŘIPRAVENOST
PROJEKTU

MANAŽER
PROJEKTU

KOMUNIKACE, CHODNÍKY, VJEZDY, STEZKY, PARKOVIŠTĚ, PŘECHODY
Rekonstrukce ul. AKÁTOVÁ II. část

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

1 755 000

Úprava projektové dokumentace

Ing. Dolejšová
Ing. Vacek
Ing. Weber

Rekonstrukce ul. V ZÁTIŠÍ

Oprava komunikace bude provedena jako obytná zóna (bez chodníku)

1 110 000

12/2020 bude podána žádost o dotaci

Ing. Doksanský

Rekonstrukce ul. V DUBINÁCH

Oprava komunikace s přilehlým parkovacím pásem bez chodníku

1 049 000

Úprava projektové dokumentace

Ing. Dolejšová

Rekonstrukce ul. U SBĚRNÉHO DVORA

Oprava komunikace bez chodníku s rozšířeným zeleným pasem a obratištěm

357 000

12/2020 bude podána žádost o dotaci

Ing. Dolejšová

Rekonstrukce ul. U DUBU

Oprava komunikace bude provedena jako obytná zóna (bez chodníku)

6 500 000

Zahájení realizace stavby
11/2020

Ing. Dolejšová
Ing. Weber

Rekonstrukce ul. POD HORKOU

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

Vydáno stavební povolení,
9 000 000 úprava projektové dokumentace

Dokončení vjezdů a vstupů - TOSKÁNKA

Dokončení opravy vjezdů a vstupů podél ul. Pražská

1 000 000

Úprava projektové dokumentace

Ing. Dolejšová

Výstavba chodníku ul. DRUŽECKÁ

Výstavba chodníku podél rodinných domů ve směru na Družec

922 000

Stavba byla DOKONČENA
11/2020

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Výstavba (prodloužení) chodníku
ul. BEZDĚKOVSKÁ

Dokončení chodníku podél rodinných domů až k lesní cestě Kamenka

1 339 000

Stavba byla DOKONČENA
10/2020

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Stezka BRAŠKOV, VALDEK – DRUŽEC

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

15 000 000

Dokončena studie proveditelnosti

Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová
Bečka

Stezka BRAŠKOV, VALDEK – HORNÍ BEZDĚKOV

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

20 000 000

Dokončena studie proveditelnosti

Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová
Bečka

Výstavba (prodloužení) chodníku,
ul. KARLOVARSKÁ – CYKLOSTEZKA

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

Úprava PD, podána žádost
3 200 000 o stav. povolení, příprava
žádosti o dotaci z SFDI

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Bečka

PARKOVÁNÍ osobních automobilů před prodejnou COOP ul. Dukelská

Vybudování parkovacích míst před prodejnou COOPu v ul. Dukelská

1 500 000 Zpracovává se PD

Ing. Dolejšová
Ing. Weber

PARKOVÁNÍ osobních automobilů u braškovského rybníka ul. Ke Skalce

Vybudování parkovacích míst v ul. Ke Skalce

1 500 000 Vypracována studie

Ing. Dolejšová
Ing. Weber

Realizace a rekonstrukce PŘECHODŮ PRO
CHODCE a PŘECHODOVÝCH MÍST v obci

Výstavba a rekonstrukce přechodů pro chodce a přechodových míst
např. ul. Sportovců, Družecká, Karlovarská, Rudé armády atd.

5 000 000 Připravuje se studie

Ing. Dolejšová
Ing. Weber

Rekonstrukce chodníku v ulici V PODLÍSKÁCH

Rekonstrukce stávajícího chodníku ulice V Podlíchkách, od ul. Rudé
armády k ul. Brigádníků a před obchodem s potravinami Bala k světelnému přechodu

1 000 000

Realizace bezpečnostních prvků k zpomalení
dopravy na komunikaci I/606 v ul. PRAŽSKÁ
(Toskánka)

Osazení měřičů rychlosti napojených na nový semafor, který bude umístěný na stávajícím přechodu

1 000 000 Bude se zpracovávat studie

Zpracována PD, podána
žádost z MAS

Ing. Dolejšová
Ing. Weber

Zprávy z obecního úřadu
PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV
NÁZEV PROJEKTU

SRPEN 2020 POKRAČOVÁNÍ

POPIS PROJEKTU

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY v Kč

PŘIPRAVENOST
PROJEKTU

MANAŽER
PROJEKTU

STAVBY A ZAŘÍZENÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
CENTRUM SLUŽEB

Oprava objektu bývalého COOPu. V objektu budou zřízeny služby pro
občany

Rozšíření – HASIČSKÁ ZBROJNICE

Přístavba garáže a zázemí v místě malého skladu vedle hasičské zbrojnice

TEPELNÁ ČERPADLA do obecních objektů

Výměna zdrojů tepla v obecních objektech za tepelná čerpadla

— —

ELEKTROMOBILITA

Pořízení elektromobilu a dobíjecí stanice pro elektrovozidla

—

Rekonstrukce místního ROZHLASU

Výměna ústředny rozhlasu a amplionů. Zlepšení vlastností poslechu

Rekonstrukce VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Doplnění stávajícího VO, výměna starých stožárů

ROZVOD OPTOVODIČŮ, KAMEROVÝ SYSTÉM v obci

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

Systém pro RYCHLOU DISTRIBUCI HLASOZavádění moderních technologií pro rychlejší informovanost obyvatel,
VÝCH ZPRÁV varovného nebo infor. charakteru
např. MOBILNÍ ROZHLAS
při mimořád. událostech

20 000 000

Úprava projektové dokumentace

4 000 000 Vypracovaná studie

Dodání elektromobilu
02/2021

1 000 000 —
500 000 Vypracovaná studie

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

1 000 000 —

Ing. Vacek
Laitner

500 000 —

Ing. Vacek
Laitner

Oprava areálu HŘBITOVA Pletený Újezd

Oprava objektu správce, kolumbária, márnice, úprava vstupu prostranství

INFORMAČNÍ SYSTÉM OBCE

Obecní webové stránky jejich správa, noviny

VÝTVARNÁ DÍLNA – rekonstrukce oplocení, rozšíření zpevněných ploch a jejich
přestřešení

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

Požádáno o stavební
1 000 000 povolení, probíhá směna
pozemků

Ing. Dolejšová
Votava

PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD BRAŠKOV – nástroje pro
komunikaci s veřejností

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

1 000 000

Opětovně podaná žádost
o dotaci

Ing. Dolejšová
Ing. Vacek

DOPRAVNÍ BEZPEČNOST V OBCI

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

1 000 000 Připravuje se studie

Ing. Dolejšová
Ing. Vacek

PODZEMNÍ KONTEJNERY NA KOMUNÁLNÍ
ODPAD

Výměna stávajících kontejnerů umístěných na veřejných prostranstvích
v obci

— Připravuje se studie

Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz

KOMUNÁLNÍ TECHNIKA

Pořízení komunální techniky k úklidu veřejných prostranství

Dovybavení SBĚRNÉHO MÍSTA technikou a
zařízením pro třídění odpadu

Dovybavení stávajícího sběrného místa např. kontejnery, rampy, zastřešení, lis atd.

30 000 000 Připravuje se studie

Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz

Rekonstrukce restaurace POD HVĚZDIČKAMI

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

30 000 000 Připravuje se studie

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Bečka

Vydáno stavební povolení,
30 000 000 úprava projektové dokumentace

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Ing. Vacek

3 000 000

Vypracovaná studie, dokon- Ing. Dolejšová
čena realizace nové studny Ing. Doksanský

500 000 —

1 500 000 —

Ing. Dolejšová

Ing. Dolejšová

SPORT, HŘIŠTĚ, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Výstavba SPORTOVNÍ HALY vč. zázemí

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

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ s umělým povrchem
na fotbalovém hřišti

Výstavba hřiště s umělým povrchem, mantinely, ochranným oplocením,
osvětlením. Hřiště bude určeno pro více sportů

4 000 000 Vypracovaná studie

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Oprava FOTBALOVÉ TRIBUNY

Pořízení nového zastřešení včetně prostoru pro občerstvení, výměna
sedadel, osvětlení

6 000 000 Zahájeno VŘ na zhotovitele

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Nákup DODÁVKOVÉHO VOZIDLA PRO JEDNOTKU SDH

Dodávkové vozidlo na převážení materiálu a osob pro jednotku Sboru
dobrovolných hasičů

1 500 000

Výstavba KOMUNITNÍHO CENTRA pro volnočasové aktivity

Objekt pro aktivity zájmových skupin a spolků, úprava prostranství
pozemku a infrastruktury

5 000 000 Vypracována studie

Ing. Dolejšová

Hřiště pro POŽÁRNÍ SPORT

Travnaté hřiště se závodními a tréninkovými tratěmi a zázemím.

312 500 Probíhá realizace

Ing. Dolejšová
Chalupová

Vozidlo bude dodáno do
konce roku

Ing. Dolejšová
Horník, Votava

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZELEŇ, VODNÍ PLOCHY, POLNÍ CESTY
Revitalizace BRAŠKOVSKÉHO POTOKA,
výstavba rybníku

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

Výsadba ZELENĚ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH obce

Doplnění výsadeb zeleně na veřejných prostranstvích

Výsadba ZELENĚ V EXTRAVILÁNU obce

Úprava PD bude podána
žádost o dotaci na SFŽP

Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz

—

Probíhá průběžně v jarních
a podzimních měsících

Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz
Bc. Novotná

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

—

Probíhá průběžně v jarních
a podzimních měsících

Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz
Bc. Novotná

Výsadba zeleně – HŘBITOV Pletený Újezd

Výsadba zeleně okolo asfaltového parkoviště před hřbitovní zdí. Doplnění zeleně v areálu hřbitova

80 000

Podána žádost o dotaci na
SFŽP

Ing. Dolejšová

Obnovení polní cesty a odvodnění DUBIN – VESELOVA

Obnovení polní cesty a vybudování odvodňovacího žlabu od dubové aleje
směr les Veselov (katastr Velká Dobrá)

PROTIHLUKOVÝ OCHRANNÝ VAL podél D6

Vybudování zemního valu a jeho ozelenění podél komunikace D6.

Na všechny uvedené projekty hledá Obec Braškov vhodný dotační titul

6 000 000

1 500 000 Vypracovaná studie

Ing. Kolrusz

— Vypracovaná studie

Ing. Kolrusz
Ing. Dráb

Zprávy z komisí
PROČ STÁLE JEZDÍ KAMIONY V OBCÍCH
Jak jsme opakovaně informovali občany na několika zasedáních obecního zastupitelstva a současně
v Braškovských novinách, hlavní slovo o trasách pro kamiony má vždy Dopravní inspektorát Policie
středočeského kraje. Náčelník inspektorátu kategoricky zamítl námi prosazované řešení objízdné
trasy, která je přílohou naší žádosti již od roku 2014. Jedná se o nejbližší napojení kladenské průmyslové zóny na silnici I. třídy I/61 přes jedinou obec Přítočno na dálnici D6 na uzlu Fialka, ze které
není problém na Pražském okruhu (D0) připojení na D5, D7, či kteroukoliv jinou dálnici. Jako důvod
zamítnutí uvedl přetížení, fronty a zácpy při vjezdu a poté sjezdu z pražského okruhu. Zjevně je tedy
potřeba více možností k provozu kamionů. Toto vysvětlení uvedl při poradě na Ministerstvu životního
prostředí. Tato porada na konci roku 2017 byla iniciována obcí Braškov a měla sloužit jako vzor pro
pomoc ostatním obcím, obtěžovaným provozem kamionů. Zde vyšlo najevo, že Ministerstvo dopravy
vydalo za tímto účelem Metodickou příručku již v roce 2016, která v souladu s novelou zákona o pozemních komunikacích zcela jednoznačně vymezuje pravomoc obcí ORP ( v našem případě kladenský
magistrát) pro vydání zákazu tranzitní dopravy v obcích, pokud existuje jiná vhodná trasa. Proto jsme
požádali již podruhé všechny dotčené úřady o zákazy vjezdu 23. 4. 2018. Namísto odpovědi
na naši žádost jsme obdrželi z odboru dopravy Magistrátu dopis ze 22. 2. 2019 o uzavírce silnice
II/118 v Braškově pro rekonstrukci vozovky a mostu u Dědkova mlýna. Jak se brzy ukázalo, to však
nebyl příslib konání ve smyslu naší žádosti, ale nutnost pro zvýšení bezpečnosti při míjení kamionů
s autobusy hromadné dopravy na sinici II. třídy horského charakteru! Proto jme se 9. 9. 2019 obrátili
na ministra dopravy s návrhem zastavení stavby opěrné zdi v zatáčce nad Dědkovým mlýnem. Jako
prioritní nelze označit ani rekonstrukci silnic Velká Dobrá – Nové Strašecí, které suplují rovnoběžnou
dálnici D6. Současně probíhá rozsáhlá rekonstrukce silnic v městě Kladno, přičemž obchvat Kladna – největšího města středočeského kraje – minulé, ale ani současné vedení nepovažuje
za prioritu. Poslední, stále odsouvaný termín uvedení do provozu je rok 2027! Mnohokrát
jsme na všech úrovních upozorňovali, že se jedná o cílové a optimální řešení problémů s
kamiony, které dnes devastují životní prostředí a vozovky II. a III. tříd nejen v šesti okolních
obcích, ale i v samotném městě.
Proto jsme se obrátili již potřetí znovu na Magistrát a dotčené úřady dopisem ze 14. 10. 2020
s upozorněním, že jsme dosud nedostali odpověď na naši žádost. Dopis dostali na vědomí i starostové čtyř obcí. Velké Dobré, Kyšic, Unhoště a Železné. Věříme, že se dočkáme rozumné odpovědi, která
vysvětlí dosavadní úhybné manévry úřadů, které měly za cíl oddalovat řešení problému. Nejedná se
jen o Braškov, ale také o lokalitu Valdek a výše uvedené obce. Například Karlovarskou přes Valdek
projede třikrát více vozidel včetně kamionů než ulicí Rudé armády přes Braškov. Je to zřejmě
daň za funkci přivaděče k D6. Měření proběhlo v Braškově dne 25. 9. 2020 v ulici Rudé armády a 2. 10.
2020 v ulici Karlovarské na Valdeku ve stejnou denní dobu od 8.00 do 10.00 h s následujícím výsledkem.
Na Braškově celkem 287 vozidel. Z toho 265 osobních a dodávkových, 17 nákladních včetně kamionů a 5
autobusů. Na Valdeku celkem 1023 vozidel. Z toho 962 osobních a dodávkových, 43 nákladních včetně
kamionů, 12 autobusů a 6 motocyklů. Velká Dobrá je odhadem ještě dvakrát frekventovanější, protože
leží na silnici, která je přivaděčem západní části Kladna na D6. Proto je absurdní, že Ekologický
spolek Braškova, který podal podnět Ministerstvu vnitra na možné porušení práv občana
na informace, řeší jen ulici Rudé armády. Zjevně proto, všichni členové Spolku bydlí v této
ulici. Nedodělek ŘSD izolačního pásu u dálnice D6 Spolku nejenže nevadí, ale dokonce proti tomuto
záměru protestují. Během protestů tří obcí v roce 2011 proti záměru spalovny pneumatik jako vážné
ekologické hrozbě byl pouze jediný veřejný hlas ze tří obcí pro tento záměr. Patřil člence tohoto Spolku.
Jsme přesvědčeni, že nakonec zvítězí zdravý rozum, dostaneme srozumitelné vysvětlení zbytečných
průtahů naší žádosti a statutární město Kladno urychlí stavbu obchvatu ke spokojenosti občanů
Braškova i okolních obcí.
Ing. Jiří Kolrusz,
Komise pro životního prostředí

VYTÁPĚNÍ TUHÝMI PALIVY A ZÁKON
O OCHRANĚ OVZDUŠÍ
Stejně jako každý rok v topné sezóně, upozorňujeme i letos na nutnost dodržování Zákona o ochraně
ovzduší a pravidel občanského soužití. Podle Ministerstva životního prostředí jsou stará lokální
topeniště zdrojem až 90 % rakovinotvorného benzoapyrénu a nejméně 50 % zdrojem emisí prachových částic. Proto se jedná o nejzásadnější opatření ke zlepšení ovzduší v kraji. V kraji je stále
kolem 40 tisíc kotlů na pevná paliva (uhlí a dřevo) s ručním přikládáním, které je třeba vyměnit.
Jsou to převážně kotle 1. a 2. emisní třídy vyrobené před rokem 2000. Jejich provoz po termínu
září 2022 bude zakázán. Tento termín zákazu byl schválen již v roce 2012.
Snadná dostupnost palivového dřeva, způsobená suchými roky a kůrovcovou kalamitou, stále
svádí k vytápění rodinných domků dřevem. Od roku 2022 to však bude možné jen v nových
kotlech 3. emisní třídy. Takové kotle se na trhu již objevují. Problém obtížné regulace výkonu
kotlů na dřevo lze řešit adaptací vodních akumulačních nádrží. Další nutnou podmínkou pro
vyhovující emise je samozřejmě suché dřevo, které je nutno sušit v naštípaném stavu
v provětrávaném přístřešku, či dřevníku minimálně 2 roky!
Všichni bez rozdílu máme právo na čistý vzduch a po novele zmiňovaného zákona č. 201/2012 Sb.
je konečně vyjasněn postup, jak toto právo uplatnit v praxi:
„Slušné lidi stačí jednou upozornit, že špatným topením porušují zákon“, říká ministr životního prostředí a vicepremiér Richard Brabec. Někdy stačí upozornění sousedů, jindy
až doporučený dopis s modrým pruhem od obecního úřadu. V dopisu je majitel vyzván
k nápravě stavu, případně následnému umožnění kontroly stavu kotle, paliva a komína, odběru
vzorků popela, stěru ze spalinových cest a předložení revizních zprávy kotle jedenkrát za
2 roky (počínaje 1. 1. 2017) a kontrole spalinové cesty (nejen komína) jedenkrát za rok
odborně způsobilou osobou. Musí to být osoby uvedené v elektronické databázi. Kromě
toho bude prověřena i účast na třídění plastů v obecním odpadovém hospodářství. Doufáme, že
si provozovatelé takových topenišť uvědomí spoluodpovědnost za hazard se zdravím obyvatel a
nebude nutno řešit tyto případy včetně sankcí.
Ing. Jiří Kolrusz,
Komise pro životního prostředí

POŠKOZOVÁNÍ TRAVNATÝCH CEST
V ALEJÍCH NELZE TOLEROVAT
V poslední době evidujeme častá upozornění na jízdy motorových jednostopých vozidel ve
stromových alejích kolem obce. Vždy se jedná o nezletilé osoby na mopedech, či malých
motocyklech, které ohrožují bezpečnost chodců na těchto zatravněných nezpevněných cestách.
Nejde jen o bezpečnost a znečišťování ovzduší, ale také o poškozování travnatého povrchu.
Jsou to cesty výhradně pro pěší, do kterých obec investovala miliony korun. Proto žádáme
rodiče, aby poučili své děti, kde se mohou na dopravních prostředcích pohybovat. Neberte nám
jedna z mála míst v přírodě, kde se mohou zdravě a bezpečně pohybovat chodci, pejskaři a děti
z mateřské školy.
Za komisi životního prostředí Ing. Jiří Kolrusz

foto: Ing. J. Kolrusz

Slovo kronikáře
Od roku 1828 až do 30. 7. 2020, čili 192 let – respektive 70080 dní, byly obecní kroniky
tak nějak součástí života v naší obci. Po celý tento čas byly uloženy v budovách obecních úřadů,
které do roku 1947 ve vsi byly, pak v budově místního národního výboru a následně opět obecního
úřadu, na adrese Dukelská 11. Na této adrese odpočívaly v pokoji plných 73 let!
Za prusko-rakouské války i naši vesničku „navštívili prajzi“, sháněli píci pro koně a pro sebe něco
do chřtánu. Kroniky přežily!
Ani baron Johan Franz Kempen von Lichtenstein nadšený nohsled Bachova absolutismu na braškovské kroniky nějak neměl čas.
Za první republiky tehdejší ministři a jejich osvícení úředníci, rovněž nejevili zájem počísti si,
co že je na Braškově nového.
A dokonce ani knírkatý, prý nadaný malíř a čalouník s nezaměnitelnou patkou, na braškovské
pamětní knihy nějak zapomněl.
A co teprve Ti zlí, rudí, co přišli po roce 1948?
Gottwald, Zápotocký, Novotný atd., ani oni neměli chuť listovat ve starých, ovšem NEZAPRÁŠENÝCH a dobře skladovaných obřích knihách?!
Po roce 1989 se tedy sešlo pár moudrých hlav, aby vymyslelo několik nových, progresivních
zákonů. Nejsou již svazováni vládou jedné strany, nemusí poslouchat hlas z východu, neboť ze
Severozápadu, z Valonska tak pěkně hrají… hurá do toho!
Z.č. 499/2004 O archivnictví, z.č. 132/2006 O kronikách obcí platný od 1. 7. 2006. Obzvlášní šperk
mezi zákony, neboť má šest paragrafů a platí beze změny dodnes! Kdo je pod tímto podepsán,
nechť si čtenář najde na všechytrém internetu. Pak ještě tito chytří zaslechli od Atomia cosi
o GDPR a výsledek je na světě!
Kronika obcí – Braškova, Toskánky a Valdeku – je psána takřka nepřetržitě od roku
1928 až do roku 1985. Je pravdou, že v první knize si současník moc nepočte, protože je vedena
švabachem, ale lze v ní dohledat například fakt, i s konkrétním datumem: následník rakousko-uherského trůnu Rudolf se procházel po Toskánce!
Od roku 1985 do roku 1989 kronika vedena nebyla. Současný kronikář důvody zná, ale
nebude je zveřejňovat. V roce 1989 se tehdejší kronikář k práci vrátil a popsal dění v obci v letech 1989–1991. Již na stroji a zřejmě proto, aby budoucím popsal ty převratné časy. Kronika
je doplněna tehdejšími výtisky braškovských novin. Roky následné, 1992–1999 a tolik slibující
nejsou zaznamenány vůbec!!! Že by tenkrát nikdo neměl odvahu, nebo svědomí?! Roku 1999 bylo
psaní kroniky obnoveno, jedině díky nesmírnému úsilí a přepečlivé píli tehdejší kronikářky,
která retrospektivně popsala důležité dění v obci od roku 1999 až do roku 2012. Od tohoto roku
je pamětní kniha vedena opět a až do současnosti. Ovšem zavedením výše zmíněného, jakéhosi
GDPR je tato práce čím dál složitější. Například sehnat souhlas zemřelého, že tato jeho událost
může být zapsána, je úkolem nadlidským, ale z Vlámska doporučeným!
A přitom zkuste si přes počítač, či telefon něco objednat!!! A následné roky se nezbavíte otravných
nabízečů všehokoli! A co tito na velmi přísné nařízení o dodržování GDPR? A náhled do katastru
nemovitostí?!
Takže ani zakoupení ohnivzdorného trezoru nezabránilo tomu, že se naše kroniky ocitly v moci
a majetku tohoto státu, pod pohrůžkou soudních žalob a opakovaných ﬁnančních postihů (až do
výše 80 000 Kč). Ocitly se v držení klotového rukávu, který v nich listuje s rukou mastnou od
gothajského salámu a drobí na ně zbytky housky, kterou přikusuje.
Občan naší obce se tedy musí smířit se smutným faktem – DO OBECNÍ KNIHY PAMĚTNÍ JIŽ
NIKDY NENAHLÉDNE – byly odevzdány vyšší moci!
Leda zakoupí štangli salámu a vyrazí k příslušnému úřadu.
Pavel Stádník,
Kronikář obce od roku 2012

PROSBA KRONIKÁŘE
Pokud doma, ve svém archivu máte staré fotograﬁe ze života obce – ulice,
návsi atd., kronikář prosí o jejich zapůjčení.
Snímky budou oskenovány a popřípadě vytištěny k archivování do knihy, kterou už
nám nikdo nevezme!
Samozřejmě budou v pořádku navráceny majiteli.
Preferuji fotograﬁe z 60. ,70. ,80. let.
Děkuji za pomoc.
Pavel Stádník, kronikář obce

Hasiči informují
Od posledního vydání Braškovských novin v srpnu 2020 vyjížděla naše JPO III celkem ke 13
událostem. Z toho bylo 7 požárů, 2 technické pomoci, 1 dopravní nehoda, 2 plané poplachy a
1 ostatní pomoc. Bohužel, tentokrát musela jednotka zasahovat i ve vlastní obci u požáru podkroví RD. Tento požár byl výjimečný i tím, že se místo události nacházelo doslova pár metrů od
hasičárny. I díky tomu byl požár uhašen v krátké době a tak škody byly minimální. Dále jednotka
zasahovala u požárů lesního porostu a u požáru posekaného pole. Ani druhá naše jednotka – JPO
V Braškov-Valdek nezahálela a má už na svém kontě 4 výjezdy. Jednu dopravní nehodu na D7,
kde rozvážela ochranné nápoje pro zasahující složky IZS a řidiče stojící v dlouhé koloně. Dále
se jednotka zůčastnila spolu s dalšími jednotkami ze středočeského předurčenými na ochranu
obyvatel, taktického cvičení Povodeň 2020 ve Zbečně. 2× ostatní pomoc – v této „statistické
škatulce“ se v tomto případě ukrývají výjezdy spojené s nakládkou a distribucí OOP spojených
s pandemií COVID-19. Členové a členky obou jednotek celkem třikrát pomáhali při vykládce,
třídění a následného rozvozu, kdy jejich rukama prošly doslova milióny kusů roušek, obleků,
štítů a dalších OOP.
Pokud vás zajímá aktuální dění u našeho sboru, pak navštite facebookový proﬁ l „SH ČMS SDH
Braškov-oﬁciální stránka“ a nebo webové naší stránky obce.

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ
ZAČÁTEK SEZÓNY 2020–2021
Na konci léta jsme i přes mnoho nových hygienických nařízení uskutečnili Letní hasičské soustředění v termínu 19.–23. 8. 2020.
Tentokrát jsme soustředění měli na Braškově s režimem jako příměstský tábor. V noci z pátka na
sobotu jsme pro děti zásluhou dorostu a Tazmánů připravili Pohádkový noční les a po večerním
táboráku se spalo ve stanech i v muzeu. Děti moc děkují za výbornou stravu z Hospody U Chalupů,
která pro nás po dobu soustředění vařila.

Za Hasiče Braškov Hugo Laitner

Požár RD v Braškově

Dopravní nehoda na D7

Požár pole u letiště Kladno

V září jsme zahájili novou závodní sezónu a dařilo se.
5. 9. 2020 jsme se účastnili dvojboje v Plchově, který se skládal ze štafety dvojic a požárního útoku.
Tazmáni vybojovali celkově Stříbro a Soptíci v novém složení byli čtvrtí.
19. 9. 2020 jsme jeli bojovat do Hřebče. Tentokrát se nám v požárním útoku moc nedařilo. Soptíci
byli čtvrtí a Tazmáni sedmí.
20. 9. 2020 již podruhé vyjeli naši nejmenší Plamínci bojovat na Krajské závody, které se skládaly
z pěti disciplín. Na závody jela dvě družstva a dařilo se jim úžasně, celkově z 27 družstev byli 4 a 12.
3. 10. 2020 posledním letošním závodem a těsně před vyhlášením Nouzového stavu proti koronaviru, jsme se
úspěšně zúčastnili prvního závodu
Okresního kola Plamene. V disciplíně
Závod požární všestrannosti jsme
soutěžili ve Lhotě. Soptíci vybojovali
BRONZ a Tazmáni získali STŘÍBRO.
I v jednotlivcích dorostu se nám dařilo
a v různých kategoriích jsme získali
2× ZLATO, 1× STŘÍBRO, 1× BRONZ a
2x bramboru.
Nadále pokračujeme s pracemi na
Hasičském hřišti. Moc děkujeme za
rozvod a zapojení elektřiny, světel
a zásuvek panu Milanu Špačkovi.
Panu Vladimíru Chalupovi a Janu
Skopovému za natření horních stran
kontejnerů, než se přikryjí střechou. Dále za umístění trámů a dovozu štěrku panu Tomáši Votavovi a Pavlu Stádníkovi. Trávník v místě tratí byl zrekultivován, pohnojen a na jaře proběhne
druhé kolo. Hřiště je již pod kamerovým systémem obce a bedlivým dozorem pana Huga Laitnera.
A další práce nás čekají.

MLADÍ HASIČI ZAJISTILI DRUHÉ KOLO ROZNÁŠENÍ ROUŠEK A DESINFEKCÍ PRO SENIORY
Moc děkuji za výbornou spolupráci zejména hasičskému dorostu.

CO NÁS ČEKÁ V SEZÓNĚ 2020–2021:
Určitě práce na hasičském hřišti, určitě činnost pro obec,
snad v příštím roce i závody.
Markéta Chalupová, hlavní vedoucí Mladých hasičů
Vykládka OOP

Zprávy z mateřské školy
Po prázdninách jsme se opět všichni sešli ve školce, kde jsme uvítali nové kamarády. Měsíc září
provázelo hezké počasí, a tak jsme si ještě mohli plně užívat všech aktivit na školní zahradě. I
přesto, že nám současná situace neumožňuje pořádání některých aktivit (výlety, návštěvu divadel,
tvořivá odpoledne pro rodiče a děti apod.), se snažíme užívat si společně strávený čas ve školce
tradičně i netradičně. Učíme se nové písničky, básničky, malujeme, tvoříme, cvičíme a zpíváme.
Mimo běžné aktivity si pravidelně každý pátek hrajeme s dětmi na divadlo – děti se do hraní
aktivně zapojují a užívají si své herecké role. V říjnu si děti v rámci tématu Ovoce a zelenina

připravily ovocný salát z ovoce, které si donesly a společně si na něm potom pochutnaly. Vařili
jsme si brambory na loupačku s máslem a solí, které dětem velice chutnaly. Další akcí, kterou
jsme pro děti přichystali, byl Halloweenský karneval v maskách, na kterém jsme si užili spoustu
zábavy. Věříme, že situace se brzy zlepší a my se budeme moci vrátit i k ostatním aktivitám a
vyrazit s dětmi do divadla, na výlety a užít si společně tvořivá odpoledne pro rodiče.
Kolektiv MŠ

„ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU NA BRAŠKOVĚ“

se v letošním roce z důvodu
epidemiologické situace
konat NEBUDE.

A léta běží…
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Rozloučili jsme se s našimi občany:
Irena ŠTÁFKOVÁ

28.8.2020 (66 let)

Vladimír SÍLA

19.9.2020 (84 let)
Čest jejich památce

Obec Braškov

Knihovna
CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE
JOY FIELDINGOVÁ: NA ŠPATNÉM MÍSTĚ

BELETRIE
Abbotová, M.: Podej mi ruku
Bauer, J.: Kdo zradil krále
Bauer, J.: Než přijde kat
Beckermannová, H.: Kéž bych ti to dokázala říct
Bým, P.: Vražda na svatbě
Carter, Ch.: Nenávist
Coben, H.: Chlapec z lesů
Cranston, J.: Zvěrolékař na cestách
Černá, J.: Kat Mydlář
Fieldingová, J.: Na špatném místě
Fisherová, K.: Žena, kterou jsem byla
Fousek, J.: Pusa na špacír
Francis, F.: Plus
Gillerová, K.: Jen trochu lásky
Hartl, P.: Prvok Šampón Tečka a Karel
Hřebejková H.: Ať žijí padesátnice
Jindra, J.: Proroctví staré vědmy
Klevisová, M.: Drak spí
Klevisová, M.: Kroky vraha
Kocab, N.: Domů
Kubíčková, K.: Stíny Vichrovského kláštera
Lamballe, M.: Maják na útesech
Lednická, K.: Šikmý kostel
Macek, M.: Saturnin zasahuje
Pawlowská, H.: Zážitky z karantény
Ráž, R.: Muž bez emocí

Robertsová, N.: Cesta za láskou
Robertsová, N.: Poselství krve
Sims, G.: Proč máma nadává
Tarneke, A.: Teď to trochu štípne
Urban, D.: Tři opice
Urbaníková, E.: Všechno nebo nic
Uzel, R.: Životopis bez cenzury
Vagnerová, J.: Spoluviníci
Valková, T.: Arabská princezna
Vonduška, V.: Ďáblův sluha
Vonduška, V.: Pomsta bílého jednorožce
NAUČNÁ LITERATURA
Bauer, J.: Knížata, králové, prezidenti
Čermákovi, D. a P.: Život s láskou
Davenport, C.: Vesmírní baroni
Dillon, P.: Příběhy budov
Griﬃths, A.: Zahrada pro dobrou pohodu
Havlová, V.: Jednoduché a zdravé
Kaczorowski, A.: Ota Pavel
Martiňáková, P.: Tohle je háčkování
Panovníci českých zemí
Remešová, M.: Karel Gott zůstal svůj
Stone, B.: Globální samoobsluha
Trnková, K.: Babiččiny nepostradatelné rady
pro vaření
Turecká, D.: Nakládačka na věčné časy

Napínavý příběh, v němž se hledání vysněného prince na bílém koni stane nebezpečnou hrou o život.
Sama autorka poznamenává: „Nesnažím se lidi varovat, to nemám v úmyslu. Ano, člověk musí být
opatrný – ale já to nepíšu velkými písmeny. Jen říkám, dávejte si pozor, a to samé bych poradila, když
sbalíte někoho v baru a jdete s ním domů. Vždycky je to riziko.“
KARIN LEDNICKÁ: ŠIKMÝ KOSTEL
Románová kronika ztraceného města (léta 1894–1921).
Podtitul knihy lapidárně shrnuje příběh o někdejší pastevecké vesnici, která vystavěla svůj rozkvět
na těžbě uhlí, aby o století později zašla na úbytě – také kvůli těžbě uhlí. Dnes už z budov a vznosné
katedrály nezbylo nic. Jen šikmý kostel, který strmě a varovně ční do pusté krajiny.
DANA A PETR ČERMÁKOVI: ŽIVOT S LÁSKOU. Ivana a Karel Gottovi.
Kdyby žil Johann Wolfgang Goethe, řekl by, že ti dva – mladá dáma Ivana a Karel, jakýsi šlechtic
hudby – jsou spřízněni volbou, jak ostatně zní titul jednoho klasikova románu. A na geniálním
zpěvákovi by ocenil schopnost se v pozdějším věku tak vážně a navždy zamilovat, což je zřejmým
znakem duševního mládí.

Půjčovní doba v knihovně: STŘEDA 16:00–18:30
Na vaši návštěvu se těší
Věra Přibylová, knihovnice

Okénko pro děti
NOVÉ KNIHY PRO VÁS:
Braunová, E.: Ema a kouzelná kniha
Brukner, J.: Jak se kocourek vydal do světa
Čtvrtek, V.: O hajném Robátkovi a jelenu
Větrníkovi
Dahl, R.: Čarodějnice
Dahl, R.: Kluk
Dahl, R.: Matylda
Dlouhá, B.: Tarbíci a marabu

Disney, E.: Pohádky na dobrou noc
Disney, E.: Postýlková sbírka pohádek
Disney, E.: Ledové království
Ende, M.: Děvčátko Momó a ukradený čas
Ende, M.: Nekonečný příběh
Foglar, J.: Záhada hlavolamu
Horáková, E.: V ZOO není žádná nuda
Ka anová, I.: O třech vílách

Kratochvíl, M.: Krtek a jeho svět
Krastlíková, L.: Lesní zvířátka
Lánská, M.: Mluvící pohádky
Lánská, M.: Zuzanka a Flíček
Lobel, A.: Kvak a Žbluňk se bojí rádi
Martišková, P.: Léto v síti
Montgomeryová, L.: Anna z ostrova
Peroutková, I.: Anička a její kamarádky

Milé děti,
pokud budete mít čas a chuť vyrábět, můžete si podle návodu z knihy HRÁTKY PRO ŠIKULY DO PŘÍRODY vyrobit lapač snů.

Ransome, A.: Boj o ostrov
Saniová, J.: Jak Janička zachraňovala kouzelnou říši
Saniová, J.: Pohádky kocoura Šikuly
Sutherlandová, T.: Psí průšviháři. Uštěkaný
jezevčík
Swi , J.: Gulliverovy cesty
Žáček, J.: Aprílová škola

Sport
BRAŠKOV ŽIJE SPORTEM!
Ve dnech 8.– 9. 8. se uskutečnil 23. ročník fotbalového turnaje – Memoriál Zdeňka Zábranského.
Za účasti družstev: SK Družec, SK Braškov, SK Hřebeč a SK Kročehlavy. V tomto pořadí se mužstva
i umístila, když naši borci ve ﬁnále podlehli Družci 1 : 2. Krásnou symbolikou byl na celém turnaji
ten fakt, že za družstvo domácích mohl nastoupit i synovec Zdeňka, na jehož počest se celý turnaj
již mnoho let hraje.
Na začátku září si přišli na své příznivci sportu v naší obci a to od nejmenších po seniory.
Nejprve se konal 5. září cyklistický závod pro děti „Kolem okolo Háje“, a to jeho II. ročník. Za
to, že se tato akce uskutečnila, kulturní komise velice děkuje manželům Turnovým a všem jejich
kamarádům za bezchybnou organizaci!
O týden později 12. září to byl turnaj v nohejbale „O pohár starosty obce – Trotell cup 2020“.
Hugo Laitner a Pavel Stádník
Memoriál Zdeňka Zábranského

Fotbalová přípravka

Fotbalová přípravka

Fotbalová přípravka

Fotbalová přípravka

Okolo Háje

Nohejbalový turnaj

Nohejbalový turnaj

Memoriál Z. Z.

Okolo Háje

Okolo Háje

Okolo Háje

Nohejbalový turnaj

Křížovka
Účet

Paznehtník

1. díl tajenky

Ostravský
herec

SPZ Olomouce

Neúspěch

Značka
mouky

Brazilská
řeka

Družina

Dívka nesoucí
kládí

Patřící
Adamovi

Český
spisovatel

Karetní hra
Vycpávkový
materiál

Lipnice
(botanicky)
Opomenutí
Naovody

Předložka
Časová
jednotka
Cigareta
Docela
Plemeno
koně

SPZ vozidel
Trenčína

Surová naa

Také (zastarale)

Rekreační
obydlí

Dom. muž.
Jméno

Bezvětří
(nářečně)

Noční
podnik

Značka
autobusů

Sibiřská řeka

Kovonosná
hornina

2. díl tajenky

Městská
Podpora na automob. rallye
inovaci výroby
(zkr.)
Vesla (anglicky)

Datum
(anglicky)

SPZ Karlových
Varů

Balík
(zastarale)

Situace
Přitakání

Hvězda

Vozatajstvo

Americium
(chem. značka)

Sled

Citoslovce
nabídky
Atakovat

Ženské jméno
pozpátku

Takový

Aréna
(italsky)

Náš ﬁlmový
režisér

Palivo
Francouzský
revolucionář

Investiční
společnost
v Praze

Mez. kód
Islandu

Močan

Totiž
3. díl tajenky

Domácí muž.
jméno

Dom. mužské
jméno

Dřeva
(zastarale)

Vtáhnout

Středověká
zbraň

Sever
(německy)

Citoslovce

Aviony

Kom. strana
Libanonu

Planetka

Bankrot

Dvě vodní
hlubiny
Tichost
Jedovatý plyn
Tvůj
(slovensky)

Návraty
choroby

Ženské jméno
Francovka

Šípový jed

Citoslovce

Islámská
tradice

Sídliště
v Čadu

Kunovitá šelma
Španělská
exkrálovna

Předříkávač

Děl. těl. jednota
(zkr.)

Zamrzlá voda
2 (římsky)

Platidlo Srí
Lanka

Předložka

Láti

Ozn. vozidel
Ukrajiny

Sdruž. pro
mezinár. právo
(angl. zkratka)

Chudozubý
savec

Ital (italsky)

Přitakání

Kočovník

Jak
slovensky)

Pomůcka: AKRO, Apa, Ati, ILA, Nina, Ridi
aktuální informace a starší čísla BN naleznete na webu: www.braskov.cz

Nebo
(anglicky)

Vydává Obec Braškov. Sponzoruje a tiskne Kartex Valdek.

