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ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

březen 2021  Ročník: 31 Číslo: 1

Slovo místostarostyPozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na 

12. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV

které se koná 

V PONDĚLÍ 8. 3. 2021 V 15.00 HOD. NA OTEVŘENÉM 

PROSTRANSTVÍ U PÓDIA NA HÁJI �LESOPARK VALDEK�

s tímto programem:

1. Zahájení

2. Zpráva o fi nančním hospodaření obce k 31. 12. 2020

3. Rozpočtová opatření č. 8 a č. 9 na rok 2020, schválená radou obce

4. Program rozvoje obce – aktualizace 

5.  Příkazní smlouvy od společnosti ARTENDR na akce: 

• Rekonstrukce kulturního domu – Pod Hvězdičkami,

• Rekonstrukce komunikace V Zátiší a u sběrného místa

6. Výběr zhotovitelů a smlouvy o dílo na opravy, údržbu a dodávky na zařízení 

restaurace Pod Hvězdičkami

7. Výběr zhotovitele na akci rekonstrukce chodníku v ulici V Podlískách

8. Souhlas se spolufi nancováním akcí z dotačních programů 

9. Dohody o pracovní činnosti se členy zastupitelstva obce (Š. Pilátová, 

Ing. M. Doksanský, T. Votava)

10. Prodej a vyřazení vozidla VW LT 46

11. Opětovný záměr na pronájem restaurace Pod Hvězdičkami

12. Diskuse

13. Usnesení a závěr

Ladovské zima, foto: Ing. J. Kolrusz

Vážení spoluobčané, sousedé,
v dnešním zamyšlení mi dovolte zavzpomínat na jednu významnou a dnes již historickou 
budovu, která je součástí naší obce od 19. století, a sice hospody „Pod Hvězdičkama“. Jak 
již víte, přibližně před rokem tuto nemovitost zakoupila obec od soukromého majitele za 
účelem rekonstrukce a následném pokračování v pohostinské činnosti. V současné době 
tato rekonstrukce probíhá, tak aby během jara mohla opět sloužit žíznivým a hladovým 
zákazníkům. Ale zpátky na začátek.
První písemný dochovaný záznam o hospodě pochází z roku 1893, kdy tehdejší majitel 
Antonín Hokův žádá „slavný obecní úřad“ o rozšíření hostince o „tančírnu“. V příloze k této 
žádosti přikládá velmi dobře zachovanou stavební dokumentaci. Není tedy zřejmé datum 
počátku této hospody, ale víme, že od konce 19. století je provozována s tanečním sálem 
tak, jak ji známe dnes. Další stopou z minulosti je opět stavební dokumentace stavebníka 
a majitele Ant. Hokůva z roku 1897 na zbudování stodoly a chléva v těsném sousedství 
domu p. Stádníka. Tato stodola byla ve 20. letech 20.století přestavěna na obytný dům a 
později na obchod. 
Dalším historickým dokladem činnosti hospody je žádost obecnímu úřadu v Braškově nových 
majitelů Františka a Marie Datlových o přestavbu tanečního sálu z roku 1927. Z přiložené 
výkresové dokumentace vyplývá, že přístavba tanečního sálu měla být rozšířena na celý 
pozemek dnešní předzahrádky. Tento stavební záměr však nebyl nikdy realizován. Může-
me se jen domnívat jaké důvody vedly k zavržení tohoto projektu (zhoršení hospodářské 
situace v Československu). V roce 1928 tentýž František Datel žádá obecní úřad o povolení 
přestavět stodolu na obytný dům. Je zde také doložen souhlas Štěpána Stádníka souseda 
(praděd našeho Pavla Stádníka), ale i dalších přizvaných: Fr. Nádvorníka, Ant. Mařence, 
Ant. Plase, Václava Novotného, Jos. Štětky, Jos. Slezáka.  Z písemných záznamů vyplývá 
také jedna zajímavost. V dobách minulých za císařství i za 1. republiky byla obec Braškov 
samosprávnou obcí a mohla tudíž vydávat stavební povolení. 
Další písemnou zmínkou je dokumentace  z roku 1963. Předmětem této dokumentace je 
oddělení pozemků hospody a obytného domu. V padesátých letech došlo k vyvlastnění 
hospody a části dvora bolševiky. Od té doby zde hospodaří Lidové spotřební družstvo Jed-
nota. Obytná budova zůstala ještě na krátký čas v majetku majitelů nemovitosti Karla a 
Boženy Karlíkových. Posléze byl i tento dům vyvlastněn a přestavěn na obchod za vedení 
již zmíněného družstva. Po vystavění nové prodejny v akci Z (rozumí se zadarmo) byla 
prodejna v sousedství Stádníkových stržena. Od roku 1968, tedy v době, kterou mnozí 
naši spoluobčané již pamatují, se datuje příchod manželů Žaludových do hospody. Ti zde 
pod patronací družstva Jednota hospodařili více než 20 let a v rámci tehdejších možností 
nám ozvláštňovali kulturní a společenský, ale i sportovní život v naší obci v jinak šedivé 
průměrnosti každodenního života 70. a 80. let pod kuratelou všeobjímajícího bolševického 
aparátu. Za to jim patří, dle mého soudu, náš dík. Jak se celých 40 let staralo družstvo 
o svěřený „socialistický“ majetek je patrné zejména při současně probíhající rekonstrukci 
(m.j. dřevěné konstrukce okna, dveře, krov, střecha v kastrofálním stavu). Jediná inves-
tice, která proběhla za „socialistického hospodaření“ byla výstavba nových toalet v roce 
1989. Tato však nebyla dokončena z důvodu restituce a hospoda se v roce 1990 vrátila 
právoplatným majitelům rodině Karlíkových, kteří zde hospodařili dalších 30 let. Ani 
tito hospodáři však nenapravili zanedbanou údržbu let minulých. Tím jsme se dostali 
do roku 2020, kdy novým majitelem se stala obec Braškov a začíná se psát nová etapa 
historie této bezesporu zajímavé a pro nás významné budovy, kterou procházely dějiny 
a byla a jistě i bude nejen zajímavostí, ale i kulturním a společenským centrem generací 
všech věkových kategorií.   
V případě, že během jara pominou vládní restrikce a restaurace budou opět otevřeny, 
můžeme se  těšit na otevření hospody v novém hávu. Na což vás co nejsrdečněji zvu a 
společně můžeme začít psát nové stránky historie valdecké hospody „Pod Hvězdičkama“.  
Na závěr tohoto vyprávění vám chci popřát, co možná nejvíc radosti a optimistický pohled 
na starosti, které vás budou v roce 2021 provázet.

Ing. Petr Vacek, místostarosta, ou@braskov.cz



Zprávy z obecního úřadu

Zastupitelstvo obce po projednání

a) bere na vědomí: 
• Zprávu o fi nančním hospodaření obce k 30.9.2020

b) schvaluje: 
1. Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2020
2. Aktualizaci Programu rozvoje obce z listopadu 2020
3. Výsledek výběrového řízení na akci „Tribuna SK Braškov – stavební úpravy“ a uzavření smlouvy 

o dílo s vybraným dodavatelem PILA MARTINICE s.r.o. za cenu 5.111.963,- Kč bez DPH   
4. Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se spol. s r.o. STAVBA BARTOŠ na rekonstrukci chodníku 

Bezděkovská
5. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se spol. s r.o. Atelier M.AA.T
6. Darovací smlouvu se společností ČNES, a.s.  
7. Podání žádosti o dotační podporu z programu Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Rekonstrukce 

kulturního domu – Pod Hvězdičkami“. Konkrétně se jedná o podprogram Podpora obnovy a rozvoje 
venkova 2021, dotační titul 117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

8. Podání žádosti o dotační podporu z programu Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Rekon-
strukce komunikace V Zátiší, Rekonstrukce komunikace u sběrného místa“. Konkrétně se jedná 
o podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021, dotační titul 117d8210A Podpora obnovy 
místních komunikací

9. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na akci „Braškov-Valdek – Dopravní automobil s požárním přívěsem 
nákladním“

c) souhlasí: 
1.  S přijetím dotací od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na rekonstrukce ulic:

• Bezděkovská ve výši 1.339.259,92 Kč
• Družecká ve výši 871.483,45 Kč 
• a Obytná zóna U Dubu ve výši 4.699.713 Kč

2. S podáním žádosti na Krajskou správu a údržbu silnic o vydání souhlasu se stavbou „Parkování 
v ul. Dukelská, Braškov“ a uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu 2 let se Středočeským krajem 
na části pozemku parc. č. 377/1 v k.ú. Braškov o výměře cca 70 m2

3. S uzavřením dohody o provedení práce s Ing. H. Vaitovou, členkou zastupitelstva obce
4. S uzavřením smluv o bezúplatném převodu majetku s HZS Olomouckého kraje
5. S přijetím fi nančního a věcného daru pro JSDH od „Svatý Florian-Dobrovolní hasiči roku z.s.“ a 

následné uzavření Darovací smlouvy

d) podporuje: 
• veškerá jednání směřující k omezení tranzitní nákladní dopravy přes katastrální území Obce 

Braškov, provedená v souladu se všemi platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy

Zastupitelstvo obce po projednání

a) bere na vědomí: 
• Zprávu o fi nančním hospodaření obce k 30.9.2020

b) schvaluje: 
1. Rozpočet obce na rok 2021 jako schodkový  s příjmy ve výši 17.091.000 Kč a výdaji ve výši 

24.591.000 Kč?  Schodek ve výši 7.500.000 Kč bude hrazen z fi nancování (ze zdrojů z minulých 
let). Závazné ukazatele jsou stanoveny dle odvětvového třídění rozpočtové skladby (paragrafy).

2. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022   jako schodkový s příjmy 16.970.000 Kč a výdaji 
ve výši 19.970.000 Kč a na rok 2023 jako schodkový s příjmy 17.130.000 Kč a výdaji ve výši 
19.130.000 Kč. 

3. Rozpočet MŠ Braškov na rok 2021 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 5.946.000 Kč.
4. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na rok 2022 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 6.241.000 Kč 

a na rok 2023 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 6.474.000 Kč.                                    
5.  Uzavření veřejnoprávních smluv č. 1, 2 a 3 pro rok 2021 o poskytnutí dotace SK Braškov, 

zapsaný spolek:
• na celoroční provoz a údržbu sportovního areálu ve výši 145 tis. Kč;
• na provoz víceúčelového hřiště ve výši 20 tis. Kč;
• na krytí nákladů na činnost mládežnických fotbalových družstev ve výši  205 tis. Kč

6. Uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 4/2021 o poskytnutí dotace SDH Braškov na provoz a výdaje 
kolektivů mladých hasičů ve výši 220 tis. Kč;

7. Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci sociálních zařízení s fi rmou Petr 
Štěpán za cenu 532.682 Kč vč. DPH.

8. Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci vytápění s fi rmou D.K.GAS-THERM s.r.o. 
za cenu 329.017 Kč vč. DPH 

9. Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci elektroinstalace s fi rmou Martin 
Švarc Elektro za cenu 286.528 Kč vč. DPH.

10. Stanovy MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
11. Plán sportu
12. Změnu  čtvrtletních odpisů dlouhodobého majetku na roční odpisy
13. Aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2020
14. Změnu Přílohy č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2019, o stanovení poplatku za komunální 

odpad, a  navýšení ročních poplatků za svoz odpadu od 1.1.2021 s tím, že výběr poplatku na účet 
obce bude bezhotovostní s uvedením čísla domu do var. symbolu

c) souhlasí: 
1. S podáním žádosti o dotaci z programu Národní sportovní agentury na akci „Tribuna SK Braškov 

– stavební úpravy“
2. S přijetím dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na Rekonstrukci chodníku v ulici V Podlískách 

ve výši 582.538,85 Kč a dofi nancováním 30.659,94 Kč, tj. rozdílu ceny do plné výše.

USNESENÍ

10. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného 

dne 9. listopadu 2020 na otevřeném prostranství 

u pódia na Háji (lesopark Valdek)

mimořádného 11. zasedání Zastupitelstva obce 

Braškov, konaného dne 14. prosince 2020 v restauraci 

U Chalupů na Braškově

USNESENÍ
41. schůze rady 14. 9. 2020

Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• zaslání výzvy k úhradě nedoplatků za svoz odpadů za rok 2020
• ukončení stávajícího pronájmu restaurace Pod Hvězdičkami k 31. 12. 2020

• souhlasí
• se zahájením výběrových řízení na stavební úpravy a vybavení objektu restaurace Pod Hvěz-

dičkami
• s monitoringem vozidel na komunikaci III/0063 a II/118 
• s rozpočtovým opatřením č. 7/2020
• s přípravou podkladů pro zadání dopravní studie, k vyvolání správního řízení s MM Kladno a 

orgány veřejné správy k vyloučení tranzitní kamionové dopravy z obce

• schvaluje
• termín 42. schůze RO na 5.10.2020 v 15.00 hod OÚ Braškov
• termínu 10. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Braškov, které se bude konat dne 

9. 11. 2020 v 15.00 hod na otevřeném prostranství lesoparku Háj (bude upřesněno dle vývoje 
epidemiologické situace)

42. schůze rady 5. 10. 2020

Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• s vypracováním geometrického plánu k pozemku parc.č. 444 v k.ú. Braškov
• s vypracováním závěrečného vyhodnocení projektů ul. Bezděkovská a Družecká od společností 

ARTENDR, s.r.o. 
• se změnou zápisu určení objektu st. 60/1 v k.ú. Braškov na stavbu občanského vybavení

• schvaluje
• termín 43. schůze RO na 19. 10. 2020 v 15.00 hod na OÚ Braškov 

43. schůze rady 19. 10. 2020

Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• s nákupem a montáží nového rozvaděče do MŠ 
• s provedením stavebních a truhlářských prací při obnově podacího okénka na OÚ    

• schvaluje
• návrh rozpočtu MŠ na rok 2021
• termín 44. schůze RO na 2. 11. 2020 v 15.00 hod na OÚ Braškov

44. schůze rady 2. 11. 2020

Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• se zpracováním odborného dendrologického posudku na jehličnany v ul. Sportovců od 

Ing. Markéty Svobodové   
• s výrobou dřevěného stavidla na Valdecký rybník od Jiřího Brabce
• s dosadbou 11 ks stromů do stávajících alejí od Bc. Pavlíny Novotné
• s zaplacením ročního poplatku psímu útulku Bouchalka  

• schvaluje
• termín 45. schůze RO na 23. 11. 2020 v 15.00 hod na sále restaurace U Chalupů

45. schůze rady 23. 11. 2020

Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• s nákupem optického zařízení pro kamerový systém v ul. Polní a na OÚ   
• s nákupem balíčků vánočního cukroví pro potřebné občany
• s nákupem chladící techniky do restaurace Pod Hvězdičkami
• s opravou čistícího vozidla Nilfi sk CITY RANGER 3500

• schvaluje
• termín 46. schůze RO na 7. 12. 2020 v 15.00 hod OÚ Braškov
•  termín 11. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Braškov, které se bude konat 

dne 14. 12. 2020 od 16.00 hod na sále restaurace U Chalupů



Zprávy z obecního úřadu

NÁZEV PROJEKTU POPIS PROJEKTU 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 doku-

mentace

Ing. Dolejšová
Ing. Vacek
Ing. Weber

Rekonstrukce ul. V ZÁTIŠÍ Oprava komunikace bude provedena jako obytná zóna (bez chodníku) 1 110 000 podána žádost o dotaci  Ing. Doksanský

Rekonstrukce ul. V DUBINÁCH Oprava komunikace s přilehlým parkovacím pásem bez chodníku  1 049 000 Úprava projektové doku-
mentace Ing. Dolejšová

Rekonstrukce ul. U SBĚRNÉHO DVORA Oprava komunikace bez chodníku s rozšířeným zeleným pasem a obra-
tištěm 357 000 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 
03/2021

Ing. Dolejšová
Ing. Weber

Rekonstrukce ul. POD HORKOU Oprava komunikace, vybudování a rozšíření nového chodníku v celé 
délce trasy  9 000 000

Vydáno stavební povolení, 
úprava projektové doku-
mentace

Ing. Dolejšová
Ing. Weber

Dokončení vjezdů a vstupů - TOSKÁNKA Dokončení opravy vjezdů a vstupů podél ul. Pražská 1 000 000 Úprava projektové doku-
mentace Ing. Dolejšová

Stezka BRAŠKOV, VALDEK – DRUŽEC Stezka pro pěší od valdeckého rybníka podél komunikace III/ 2013 do 
obce Družec 15 000 000 Dokončena studie provedi-

telnosti

Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová
Bečka

Stezka BRAŠKOV, VALDEK – HORNÍ BEZ-
DĚKOV   

Stezka pro pěší z valdecké, lesní cesty Kamenka podél komunikace 
III/2012 do obce Horní Bezděkov 20 000 000 Dokončena studie provedi-

telnosti

Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová
Bečka

Výstavba (prodloužení) chodníku, 
ul. KARLOVARSKÁ – CYKLOSTEZKA 

Pokračování chodníku podél komunikace ul. Karlovarská ve směru Kyši-
ce. Chodník bude prodloužen ke stávající cyklostezce 3 200 000

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

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský 
Bečka

PARKOVÁNÍ osobních automobilů před prodej-
nou 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 braškov-
ského 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 světel-
nému přechodu  

1 000 000 Získaná dotace z MAS, pro-
bíhá VŘ NA zhotovitele 

PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV � BŘEZEN 2021

USNESENÍ
46. schůze rady 4. 12. 2020

Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• s rozpočtovým opatřením č.8  
• s dodatkem č.2 ke smlouvě o dílo na akci : Braškov, rekonstrukce chodníku Družecká
• s cenovou nabídkou od společnosti Artendr s.r.o na podání žádosti o dotaci na akci : Kulturní 

dům Pod Hvězdičkami, Rekonstrukce komunikace V Zátiší a u sběrného dvora
• s cenovou nabídkou na opravu dětských hřišť od společnosti Hřiště hrou s.r.o. 
• s převzetím restaurace Pod Hvězdičkami od stávajícího nájemce p. Karlíka
• s převodem fi nančních prostředků z Rezervního fondu MŠ na Investiční fond MŠ
• se zvýšením poplatků za stravné od 1.1.2021 v MŠ
• se zakoupením zabezpečovacího zařízení a jeho montáží v objektu restaurace Pod Hvězdičkami

• schvaluje
• termín 47. schůze RO na 4. 1. 2021 v 15.00 hod OÚ Braškov

47. schůze rady 4. 1. 2021

Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• se zrušením záměru na pronájem objektu restaurace Pod Hvězdičkami pro podání nízké na-

bídkové ceny za pronájem  
• s vyhotovením znaleckého posudku na stanovení ceny za pronájem objektu restaurace Pod 

Hvězdičkami
• s vypsáním oznámení veřejné výzvy na obsazení pracovního místa fi nanční účetní
• s nákupem a montáží plastových dveří do dvora OÚ
• s vyřazením vozidla VW LT 46 z majetku obce
• s nákupem kachlových kamen do objektu restaurace Pod Hvězdičkami
• s cenovou nabídkou na opravu komínu objektu restaurace Pod Hvězdičkami
• s uzavřením darovací smlouvy na fi nanční příspěvek pro AVES Kladno z.s.  

• schvaluje
• termín 48. schůze RO na 18. 1. 2021 v 15.00 hod OÚ Braškov

USNESENÍ
48. schůze rady 18. 1. 2021

Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• s rozpočtovým opatřením č. 9  
• se změnou objemu prací na rekonstrukci objektu restauraci Pod Hvězdičkami, vypsání po-

ptávkových řízení na stavební práce, dodávky a služby    
• se zakoupení notebooku pro účely OÚ Braškov
• se zakoupením plnicího pera Parker pro kronikáře 

• nesouhlasí
• s umístěním nových kontejnerů na sběr textilu v obci

• schvaluje
• termín 49. schůze RO na 8. 2. 2021 v 15.00 hod OÚ Braškov
• termín 12. veřejného zasedání Zastupitelstva na 8. 3. 2021 v 15.00 hod na veřejném prostranství 

lesoparku Háj

• neschvaluje
• žádost majitelů pozemku parc.č. 144/108 v k.ú. Pletený Újezd na připojení navržené komunikace 

ke komunikaci I/606 v k.ú. Braškov 

49. schůze rady 8. 2. 2021

Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• s výběrem uchazečky na obsazení pracovního místa fi nanční účetní 
• s navýšením pojistné částky objektu restauraci Pod Hvězdičkami
• s nákupem dětského herního prvku – Domek od společnosti Antoš, s.r.o. na hřiště na Háji
• nákupem ručního zametače listí/frézy na sníh  

• schvaluje
• termín 50. schůze RO na 22. 2. 2021 v 15.00 hod OÚ Braškov



Zprávy z obecního úřadu
PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV � BŘEZEN 2021 �POKRAČOVÁNÍ�

Na všechny uvedené projekty hledá Obec Braškov vhodný dotační titul

NÁZEV PROJEKTU POPIS PROJEKTU PŘEDPOKLÁDANÉ 
NÁKLADY v Kč

PŘIPRAVENOST
PROJEKTU 

MANAŽER 
PROJEKTU

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

Osazení měřičů rychlosti napojených na nový semafor, který bude umís-
těný na stávajícím přechodu 1 000 000 Bude se zpracovávat studie 

STAVBY A ZAŘÍZENÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

CENTRUM SLUŽEB Oprava objektu bývalého COOPu. V objektu budou zřízeny služby pro 
občany 20 000 000 Úprava projektové doku-

mentace  
Ing. Dolejšová
Ing. Vacek

Rozšíření – HASIČSKÁ ZBROJNICE Přístavba garáže a zázemí v místě malého skladu vedle hasičské zbroj-
nice  4 000 000 Vypracovaná studie Ing. Dolejšová

Horník, Votava

TEPELNÁ ČERPADLA do obecních objektů Výměna zdrojů tepla v obecních objektech za tepelná čerpadla — — Ing. Dolejšová

Rekonstrukce místního ROZHLASU Výměna ústředny rozhlasu a amplionů. Zlepšení vlastností poslechu 1 000 000 — Ing. Dolejšová

Rekonstrukce VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Doplnění stávajícího VO, výměna starých stožárů 500 000 Vypracovaná studie Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

ROZVOD OPTOVODIČŮ, KAMEROVÝ SYS-
TÉM v obci

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

1 000 000 — Ing. Vacek
Laitner

Systém pro RYCHLOU DISTRIBUCI HLASO-
VÝCH ZPRÁV varovného nebo infor. charakteru 
při mimořád. událostech

Zavádění moderních technologií pro rychlejší informovanost obyvatel, 
např. MOBILNÍ ROZHLAS  500 000 — Ing. Vacek

Laitner

Oprava areálu HŘBITOVA Pletený Újezd Oprava objektu správce, kolumbária, márnice, úprava vstupu prostran-
ství 3 000 000 Vypracovaná studie, dokon-

čena realizace nové studny  
Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

INFORMAČNÍ SYSTÉM OBCE Obecní webové stránky jejich správa, noviny    500 000 — Ing. Dolejšová

VÝTVARNÁ DÍLNA – rekonstrukce oplo-
cení, rozšíření zpevněných ploch a jejich 
přestřešení  

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

1 000 000
Požádáno o stavební 
povolení, probíhá směna 
pozemků

Ing. Dolejšová
Votava

PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD BRAŠKOV – nástroje pro 
komunikaci s veřejností

Tvorba nebo aktualizace strategických dokumentů obce (např. koncepce ko-
munikace s veřejností, koncepce hospodaření s vodou, strategie udržitelné-
ho 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 1 500 000 — Ing. Dolejšová

Dovybavení SBĚRNÉHO MÍSTA technikou a 
zařízením pro třídění odpadu

Dovybavení stávajícího sběrného místa např. kontejnery, rampy, zastře-
šení, 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

Podána žádost o dotaci 
z MMR ČR, probíhá rekon-
strukce

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský 
Bečka

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

30 000 000
Vydáno stavební povolení, 
úprava projektové doku-
mentace

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Ing. Vacek

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

Podána žádost o dotaci 
z NSA, ukončeno VŘ na 
zhotovitele

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Výstavba KOMUNITNÍHO CENTRA pro volno-
časové 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

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  6 000 000

Úprava PD, zahájeno sta-
vební řízení  bude podána 
žádost o dotaci na SFŽP

Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz

Výsadba ZELENĚ NA VEŘEJNÝCH PRO-
STRANSTVÍCH obce Doplnění výsadeb zeleně na veřejných prostranstvích — Probíhá průběžně v jarních 

a podzimních měsících

Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz
Bc. Novotná

Výsadba ZELENĚ V EXTRAVILÁNU obce Doplnění výsadeb zeleně na polních cestách a stezkách. Výsadba izolač-
ní 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. Doplně-
ní zeleně v areálu hřbitova 80 000 Podána žádost o dotaci na 

SFŽP Ing. Dolejšová

Obnovení polní cesty a odvodnění DUBIN – VE-
SELOVA

Obnovení polní cesty a vybudování odvodňovacího žlabu od dubové aleje 
směr les Veselov (katastr Velká Dobrá) 1 500 000 Vypracovaná studie Ing. Kolrusz

PROTIHLUKOVÝ OCHRANNÝ VAL podél D6 Vybudování zemního valu a jeho ozelenění podél komunikace D6.    — Vypracovaná studie Ing. Kolrusz
Ing. Dráb



Zprávy z obecního úřadu
HOSPODAŘENÍ OBCE BRAŠKOV K 31. 12. 2020

příjmy rozpočtu

SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROKU 2021
včetně plnění za předcházející rok

OPĚTOVNÝ ZÁMĚR
NA PRONÁJEM OBJEKTU RESTAURACE 

POD HVĚZDIČKAMI BRAŠKOV-VALDEK

výdaje rozpočtu

Paragraf Název položky SR UR výsledek k 31.12.
Daňové příjmy 15361000 18176890 18178837

3312 Hudební činnost 140000 140000 88000
3613 Nebytové hospodářství 41000 41000 49500
3631 Veřejné osvětlení 50000 50000 50370
3639 Komunální služby a územní rozvoj 140000 140000 49546
3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů 100000 100000 60426
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 76000 242000 250000
6171 Činnost místní správy 9000 17600 20082
6310 Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací 2000 2000 820

CELKEM 15920000,00 18911205 18747581

Stavy na účtech ZBÚ 4763426,4 Kč
   ČNB 4770113,3 Kč (SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet)

Paragraf Název položky SR UR výsledek k 31.12.
2212 Silnice 240000 218702 0
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 480000 630000 203952
2223 Bezpečnost silničního provozu 130000 134400 79850
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 380000 380000 359829
3111 Mateřské školy 250000 250000 250000
3112 Hudební činnost 205000 205000 30583
3314 Činnosti knihovnické 71000 71991 71991
3315 Činnosti muzeí a galerií 139000 416000 236667
3319 Ostatní záležitosti kultury 79000 79000 19203
3399 Záležitosti kultury 30000 30000 19664
3412 Sportovní zařízení ve vlast.obce 200000 656000 136555
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 175000 0 0
3421 Využití volného času dětí a mládeže 200000 395000 340550
3613 Nebytové hospodářství 1022500 1046500 57897
3631 Veřejné osvětlení 438000 456000 249918
3632 Pohřebnictví 20000 46913 46913
3639 Komunální služby a územní rozvoj 14184000 13021216 11100895
3721 Sběr a odvoz nebezp.odpadů 40000 40000 0
3722 Sběr a odvoz komun.odpadů 650000 748000 619155
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 150000 240000 153414
3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 750000 1729000 1685571
5213 Krizová opatření 50000 215000 177045
5399 Ost.zálež.bezpečnosti veř.pořádku 70000 0 0
5512 Požární ochrana 825000 2729000 2528613
6112 Zastupitelstva obcí 1315000 1371865 1371864
6115 Volby 0 42479 42479
6171 Činnost místní správy 3465500 3573140 2625103
6310 Obecné příjmy a výdaje z fi n.operací 10000 10000 8478
6320 Pojištění funkčně nespecifi kované 250000 240000 185061
6399 Ostatní fi n.operace 100000 100000 62210

CELKEM 25920000 28911206 22663460
8124 Splácení úvěru 2500000 2500000 2500000

Úvěr 4.901.000 Kč (SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet)

Obec Braškov vyhlašuje záměr na pronájem objektu restaurace „Pod Hvězdičkami“.

Předpokládaný termín zahájení provozu restaurace: červen 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 19. 4. 2021 do 12.00 hodin na Obec Braškov, Dukelská 11, 273 51 Braškov.

Zájemci v nabídce uvedou výši měsíčního nájmu za provozování objektu restaurace a stručný 
popis záměru provozu (např. počet zaměstnanců, provozní doba, sortiment produktů, typ pořádání 
kulturních akcí atd. – min. na jednu A4)
Hodnocení došlých nabídek: cena nájmu 40 %, záměr provozu 60 %.
Obec Braškov si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit tento záměr bez udání důvodu.
Znalcem stanovená cena v místě a čase obvyklá za pronájem je 12 500 Kč/měsíc (pouze objektu 
restaurace a zázemí; pronájem tanečního sálu a pódia bude řešen za smluvní ceny) 

katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra
Braškov st. 60/1 zastavěná plocha a nádvoří 481
Braškov 444 ostatní plocha 208

NOVINKY NA WEBU OBCE

V průběhu března 2021 se na webovém portálu obce www.braskov.cz objeví dvě nové rubriky. První, nazvaná 
„Obecní kroniky“ bude v záložce Historie obce. Postupně zde naleznete všechny obecní knihy a kroniky, 
které byly digitalizovány. Další rubrika bude mít název „Občané zastupitelům – zastupitelé občanům“. 
Zde budou zveřejňovány dopisy občanů, zaslané zastupitelům a jejich reakce na ně. Toto „diskuzní fórum“, 
bude mít dané jasná pravidla. Základním pravidlem bude, že příspěvky nebudou anonymní, ale naopak 
bude vyžadováno celé jméno a příjmení autora. Také sprosté výrazy a urážky nebudou akceptovány… Celá 
pravidla budou k dispozici v této rubrice. 

Hugo Laitner, administrátor www.braskov.cz



Zprávy z komisí
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE NOVÉHO ZÁKONA

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. vešel v platnost koncem minulého roku. Implementuje řadu 
zákonů EU a vyznačuje se důrazem na nutnost zásadního zkvalitnění třídění odpadu. Směsný (ne-
tříděný) komunální odpad (SKO) představuje stále větší ekologickou hrozbu. Jeho skládkování nelze 
stále tolerovat a od roku 2030 musí skončit. Výjimka bude připuštěna pouze pro netříditelný zbytek, 
jehož výhřevnost v sušině je menší než 6,5 MJ/kg. Množství vytříděného odpadu ze SKO je nutno 
stále zvyšovat. Cíle jsou následující. 60 % v roce 2025, 65% v roce 2030 a 70% v roce 2035. Dnes je 
průměr ve středočeském kraji pouhých 40 %! Pobídek ke zlepšování třídění není málo. Poplatek za 
ukládání SKO na skládky postupně poroste z 800 Kč/t v roce 2021 na 1 850 Kč/t v roce 2030. Nově jej 
budou platit i obce, na jejichž území se skládka nachází. Svozové fi rmy navyšují ceny nejen vzhledem 
k rostoucím cenám paliv a energií, ale také vzhledem k tzv. recyklační rezervě. V celé EU se snižuje 
účinnost recyklace, protože jsou stále vyšší nároky na kvalitu tříděného odpadu. Jinými slovy přibývá 
výmět, který bude nutno řešit spalováním. 
Naštěstí je tu ale nový bonus pro obce, ve kterých občané lépe třídí. Například pro letošní rok může 
mít taková obec skládkovací poplatek 500 Kč/t namísto 800 Kč/t. Další významné snížení nákladů 
na odpady jak pro obec, tak pro občany by mohlo být dosaženo omezením nebo dokonce zrušením 
týdenního svozu SKO ve prospěch 14 denního svozu. V nádobách se také často objevují nejen plasty, 
ale také až 50 % bioodpadu, který je nejvhodnější pro domácí kompostování, případně ukládání do 
hnědých nádob. Potom by odpadly i náklady obce na svoz bioodpadu v kontejnerech. Posečenou trávu a 
prořez stromů ze zahrady lze jistě řešit v každé nemovitosti bez účasti obce. Navíc se nejedná o odpad, 
ale o složky kompostu, či paliva. Ve velkoobjemovém odpadu máme též rezervy. Své opodstatnění mají 
určitě koberce, umyvadla apod., avšak nábytek a dřevěné či kovové konstrukce by mohl jistě každý 
demontovat a roztřídit na druhotné suroviny vlastními silami. 
Odhaduje se, že zbývajících cca 30 % netříditelného odpadu bude, stejně jako v západní Evropě, spa-
lováno v ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadu). Ve Středočeském kraji je dosud jen jediné 
ZEVO v Praze-Malešicích, které je zcela vytíženo. Další má být v elektrárně Mělník. ČEZ jako garant 
již vypsal výběrové řízení pro výstavbu.
Pro příští rok musí města a obce včas zpracovat nové OZV (Obecně závazné vyhlášky) v souladu s Ev-
ropskou legislativou a  předložit je ke schválení Ministerstvu vnitra. 
Obec Braškov bude pokračovat při zpoplatnění SKO ve spravedlivějším motivačním způsobu 
za objem odpadu, než je jednotný poplatek na občana za systém. Potom jsou  náklady na 
odpady při stále rostoucích cenách skutečně závislé jen na úrovni třídění.  

Ing. Jiří Kolrusz, 
Komise pro životního prostředí

LOUČENÍ SE SMRKOVOU ALEJÍ V ULICI 

SPORTOVCŮ NA VALDEKU                                    

Po oprávněných stížnostech některých občanů z této lokality na padající větve a zvlněné chodníky 
se Rada obce rozhodla pro objednání kvalifi kovaného znaleckého posudku. Byla oslovena paní 
Ing. Markéta Svobodová, znalkyně v oboru ochrana přírody, specializace arboristika. 
Ze závěrů rozsáhlého odborného posudku vyjímáme jen některé podstatné pasáže. Koruny všech 
jedenácti smrků pichlavých (Picea pungens) stáří 50 až 60 let jsou v částečném konfl iktu s při-
lehlými budovami rodinných domů a s oplocení jejich zahrad a zasahují částečně nad chodník. 
Okraj chodníku je vzdálen od paty kmenů smrků v rozmezí 0,6 až 1 m. Kořenový talíř stromů je 
v přímém konfl iktu s dlažbou chodníků, kořeny vykazují známky poškození. Půda je v hloubce 
22,4 cm utužena ve stupni „silné zhutnění“. Důsledkem zhutnění půdy a nedostatku prostoru pro 
kořeny dochází k „nadzvedávání kořenového talíře“, což je v kombinaci s výškou a šířkou 
nadzemní části stromů biomechanicky významný prvek výrazně snižující provozní 
bezpečnost stromů. Zdravotní stav je u všech smrků hodnocen jako výrazně zhoršený, 
s přítomností poškození snižujících dožití hodnocených jedinců (podezření na zásah 
do mechanicky významného kořenového talíře, vyvinuté tlakové vidlice v kosterním 
větvení). Stabilita ve stupni silně narušená (souběh několika vyvinutých staticky vý-
znamných defektů) s významným cílem v dopadovém terči stromů (RD, místní silnice, 
chodník, zaparkovaná auta, oplocení zahrad RD). 
Z výše zmíněných důvodů navrhuji hodnocené stromy jako provozně nebezpečné, bez 
možnosti stabilizace řezem, ke kácení v termínu do konce roku 2021.
Kácení je možné rozdělit na etapy, kdy v 1. Etapě by byly odstraněny stromy ID 5 až 11, ve druhé 
etapě ID 1 až 5. Při etapizaci je nutno přihlédnout k riziku, že změnou povětrnostních podmínek 
v ulici dojde ke zvýšenému náporu větru do korun zbylých stromů. Z hlediska dlouhodobé per-
spektivy hodnocené aleje navrhuji zvážit postupné odstranění mladých douglasek, které 
jsou do této lokality zcela nevhodné. Jedná se o rychle rostoucí jehličnany s výškou dospělých 
jedinců až 30 m, s velmi křehkým dřevem a velmi rozsáhlou kořenovou soustavou.
Navrhuji doplnit alej v celé délce sloupovitými buky, které jsou do takto úzké místní 
komunikace zcela vhodné a dlouhodobě perspektivní bez nutnosti zásahů řezem.
S uvedenými závěry znaleckého posudku se Rada obce zcela ztotožňuje. Kácení proběhne v době 
vegetačního klidu za respektování všech bezpečnostních zásad. 

Ing. Jiří Kolrusz, 
Komise pro životního prostředí



Zprávy z komisí
DOKONČENÉ DOTACE – 

BRAŠKOV, REKONSTRUKCE 

CHODNÍKU BEZDĚKOVSKÁ

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011750
V říjnu byla dokončena rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici 
Bezděkovská. Za dotační podpory - „MAS Rozvoj Kladenska a Pra-
hy-západ, z.s. – IROP – Bezpečnost dopravy I“ došlo k vybudování 
souvislé bezbariérové pěší komunikace v délce 88,62 m, od konce 
místní zástavby směrem do centra obce, kde se chodník napojuje 
na stávající chodníky. Na začátku úseku byl umístěn informativní 
měřič rychlosti vozidel jako prvek zvyšující bezpečnost. Projekt je 
vybudován dle zásad bezbariérového užívání. Cílem realizace akce 
je zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší v obci Braškov. Získaná 
dotace – 1 409 747 Kč. 

Ing. arch. Kateřina Dolejšová
předsedkyně stavební komise

DOKONČENÉ DOTACE – 

BRAŠKOV, REKONSTRUKCE 

CHODNÍKU DRUŽECKÁ

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011751
V prosinci byla dokončena rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici 
Družecká. Za dotační podpory - „MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-zá-
pad, z.s. – IROP – Bezpečnost dopravy I“ došlo k vybudování souvislé 
bezbariérové pěší komunikace v délce 93,03 m. Na konci úseku 
bylo realizováno místo pro přecházení, pro zajištění návaznosti na 
stávající chodníkové plochy v obci. Dále byl osazen informativní 
měřič rychlosti vozidel jako prvek zvyšující bezpečnost. Projekt je 
vybudován dle zásad bezbariérového užívání. Cílem realizace akce 
je zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší v obci Braškov. Získaná 
dotace – 917 351 Kč. 

Ing. arch. Kateřina Dolejšová
předsedkyně stavební komise

ZÍSKANÉ DOTACE

ULICE V PODLÍSKÁCH
Obec Braškov získala dotaci z MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-
-západ, z.s. – IROP – Bezpečnost dopravy II na akci: Rekonstrukce 
chodníku v ulici V Podlískách, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014668
. Získaná dotace na projekt činí 582 538 Kč a obec se bude podílet 
na realizaci projektu částkou 30 659 Kč. 
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. 
Projekt by měl být dokončen do září 2021.

ULICE U DUBU
Posunutí zahájení realizace projektu „Obytná zóna ul. U Dubu 
Braškov-Valdek“,  na kterou se rovněž podařilo získat dotaci ve 
výši 4 699 713 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj z programu 
Podpora rozvoje regionů 2019+ v podprogramu Podpora obnovy 
a rozvoje venkova.  
Po dohodě se zhotovitelem se Obec Braškov rozhodla posunout 
zahájení prací z listopadu minulého roku na březen 2021. Staveni-
ště již bylo společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. předáno. Akce 
bude dokončena do června 2021. 

PODÁNÉ ŽÁDOSTI 

O DOTACE

Dále Obec Braškov podala žádosti o dotace z Ministerstva pro 
místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů 2020+ v 
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, na projekty 
: Rekonstrukce kulturního domu Pod Hvězdičkami, Braškov a 
Rekonstrukce ulice V Zátiší a u sběrného dvora v obci Braškov.  
U Národní sportovní agentury pak žádost na rekonstrukci tribuny 
SK Braškov.

Ing. arch. Kateřina Dolejšová
předsedkyně stavební komise

OBYVATELÉ DLE VĚKOVÝCH 

KATEGORIÍ KE DNI 

31. 12. 2020

kategorie počet 

Dospělí   861
Dospělí – muži 409

Dospělí – ženy 452

Děti (15–18 let)   41
Děti (15–18 let) – chlapci 19

Děti (15–18 let) – dívky 22

Děti (do 15 let)   178
Děti (do 15 let) – chlapci 90

Děti (do 15 let) – dívky 88

Děti (6–7 let)   27
Děti (do 3 let)   43

Celkem obyvatel   1 080
Průměrný věk obyvatel   41,79

Zprávy z obecního 
úřadu



Žijeme v době stresové a proto ČTĚTE, vyplatí 
se vám to, zvlášť v dnešní době, kdy každý z nás 
touží po nějakém úniku. Čtení přináší nejen 
odreagování, ale má i spoustu dalších pozitiv-
ních dopadů na mysl i tělo. Například snižuje 
stres, zlepšuje paměť, rozšiřuje slovní zásobu, 
ale přináší například i pocit radosti, a to je ve-
lice podstatné, že čtení knih je dobrou prevencí 
proti různým duševním onemocněním, jako je 
Alzheimerova choroba a demence.
Četba před spaním přispívá také ke kvalitě 
spánku. Čtení dětem se také vyplatí, protože 
pomáhá vytvářet silnější pouto mezi rodiči a 
jejich potomky. Prožívání děje v knize aktivuje 
a stimuluje určité části mozku. Lidé, kteří čtou 
jsou bystřejší, pohotovější a mají dobrou slovní 
zásobu. V knížkách jste jako v jiném světě, sdílíte 
s hrdiny jejich život, pocity, trable, a to vám často 
dává možnost, abyste občas odhlédli od sebe a 
třeba více chápali druhé lidi.
Je tu proto řada důvodů, proč sáhnout po dobré 
knize. ČTĚTE!!

Věra Přibylová, knihovnice 

Knihovna

V roce 2020 navštěvovalo knihovnu 129 čtenářů, 
vzhledem k pandemii o dost méně, protože knihov-
na byla dvakrát v tomto roce uzavřena. Celkem 
bylo půjčeno 1 728 knih, rovněž o mnoho méně 
než v letech minulých.
Knihovna má ve svém fondu 4393 svazků knih a 
k dispozici čtenářům je i několik časopisů (Tina, 
Receptář, Kreativ, Rozmarýna). 
Bylo nakoupeno 196 svazků knih v celkové hod-
notě 54 130 Kč. Z knihovního fondu bylo vyřazeno 
45 opotřebovaných a zastaralých knih.
Knihovna pokračovala v pořádání výtvarných 
kurzů pro děti, ale vzhledem k pandemii pouze 
v prvním pololetí. Celkem bylo uskutečněno 13 
akcí – chobotnice a Zoo z ruliček, květiny z ubrous-
ků, obrázky v rámečku, velikonoční závěsy a vý-
kresy a přání; z toho 2 výtvarné kurzy pro dospělé 
(šitý korálkový šperk a leptání skla – džbánek 
nebo váza) a 1 setkání s dětmi z mateřské školky 
(seznámení s novými knihami). 
Jeden rok skončil, další začíná. Věřím a přeji nám 
všem, aby byl takový, jaký si všichni přejeme, a 
moc se těším, až vás zase uvidím.

ČINNOST KNIHOVNY V ROCE 2020 VÝHODY ČTENÍ KNIH

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ SDH BRAŠKOV

V PROSINCI 2020
Děti v rámci „72 hodin“, uklidily odpadky po celém Braškově a Dorost roznesl PF a vánoční cukroví 
starším občanům.

Na vánoční advent jsme pro všechny připravili stezku PO STOPÁCH VÁNOČNÍCH SKŘÍTKŮ.

CO NÁS ČEKÁ V SEZÓNĚ 2020–2021:
Práce na hasičském hřišti, rádi opět pomůžeme obci roznášet roušky, desinfekci či jiné potřebné 
věci, a těšíme se až budeme moc zase trénovat a závodit.

Na Velikonoce připravujeme pro všechny děti, a jejich rodiny novou hru VELIKONOČNÍ LOV 
VAJÍČEK.

Markéta Chalupová, hlavní vedoucí Mladých hasičů

Hasiči informují

Zprávy z komisí
ELEKTROMOBIL V OBCI BRAŠKOV

Obec Braškov získala v prosinci minulého roku pro zajištění sociálních služeb v obci bezemisní elektromobil 
české značky ŠKODA CITIGO iV včetně dobíjecí stanice. 
Tento Projekt je spolufi nancován Státním fondem životního prostředí České republiky na zá-
kladě rozhodnutí ministra životního prostředí, www.sfzp.cz a www.mzp.cz a byl podpořen dotací 
ve výší 188 396,- Kč. 
Dále je tento Projekt realizován z projektu MŮJ KRAJ – Participativní rozpočet Středočeského 
kraje a byl podpořen dotací ve výši 387 596 Kč.

A léta běží…
 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Rozloučili jsme se s našimi občany:

Josef LEDVINKA 7. 12. 2020 (69 let)
Jarmila HRUŠKOVÁ 12. 12. 2020 (89 let)
Jindřich MALEC 4. 1. 2021 (89 let)
Věra OUŘADOVÁ 4. 1. 2021 (91 let)
Stanislav BLAŽEK 19. 1. 2021 (76 let)
Blanka Ajmová 26. 2. 2021 (86 let)
 Čest jejich památce

Narodili se:

Vojtěch RIEMER 10. 6. 2020
Anna BOROVIČKOVÁ 6. 8. 2020 
Matyáš MACHOVSKÝ 7. 11. 2020
Julie KOTTNEROVÁ 9. 12. 2020
Amálie ŠMEJKALOVÁ 18. 12. 2020
  Blahopřejeme



Z knihy HRÁTKY PRO ŠIKULYOkénko pro děti

Nohejbalový turnaj Nohejbalový turnaj Nohejbalový turnaj



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

Náčiní 
k míchání 

těsta

2. díl 
tajenky (1)

Státní 
plánovací 
komise

Radio 
imunoanalýza 

(zkr.)

Střídavý 
el. proud 

(označení)

Čínský 
hudební 
nástroj

Nerost Notový zápis Číslovka
Zvratné 
zájmeno

Takt Ostrované

Citoslovce 
plašení

Pokrývka těla Americká 
mírová 

společnost 
(zkr.)

Tísňový 
signál

Součást pluhu

Zatopiti 
(nářečně)

Mezinárodní 
kód Lotyšska

Evropská 
hosp. komise

Znaménko 
sčítání

Velká 
místnost

Známka ve 
škole

Zničit 
najetím

Ozdoba jelena
Čínské ženské 

jméno

Svazek
Podlahové 

krytiny

Mezinárodní 
kód Iránu

1. díl 
tajenky

Výbušnina

Ryba

Pečivo

Smrštění

Trumf
2. díl 

tajenky (4)

Uzenina 
(zastarale)

Dřeva 
(slovensky)

Ukazovací 
zájmeno 
(nářečně)

Region
Kněz 

(anglicky)
Stopa Zdánlivě

Úkosem
2. díl 

tajenky (3)

Krkonošský 
nár. park

Drkotavý zvuk Starořek

Šimpanz
Mužské jméno 

(zdrob.)

Zkr. 
Komunistické 

strany Sov. 
svazu

Biblická 
postava

Krása
Osobní 

zájmeno

Zákop Kovat
Červené 
barvivo

Zpěvný pták 
(zdrob.)

Pepř
Jeden ze 
států USA

Krajní nez. 
levice (zkr.)

Opak světla

Divadelní 
útvar

Zvířata
Citoslovce 

hluku

2. díl 
tajenky (2)

Chemická 
značka astatu

Slov. zvratné 
zájmeno

Inu (nářečně)
Rameno 

(zdrobněle)

Svaz 
průmyslu 

(zkr.)
Textilní látka Útok

Pomůcka: Alait, ISK, Kava

Křížovka

ŽIVOTNÍ JUBILEUM


