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ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU
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Slovo starostyPozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na 

13. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV

které se koná 

V PONDĚLÍ 28. 6. 2021 V 15.00 HOD. NA OTEVŘENÉM 

PROSTRANSTVÍ U PÓDIA NA HÁJI �LESOPARK VALDEK�

s tímto programem:

1. Zahájení

2. Účetní závěrka za rok 2020 

3. Závěrečný účet za rok 2020 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospod. obce 

4. Revokace usnesení mimořádného 11. zasedání ZO Braškov

5. Aktualizace střednědobého výhledu na rok 2021 – 2023

6. Rozpočtová opatření č. 2–4 na rok 2021, schválená radou obce

7. Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2021

8. Zpráva o fi nančním hospodaření obce k 31.5.2021

9. Návrh na rozhodnutí o pořízení změny č. 2 ÚP Braškov zkráceným postupem

10. Program rozvoje obce – aktualizace 

11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Obytná zóna v ulici U Dubu Braškov-Valdek“ 

12. Pořízení příkopového ramene pro žací stroj

13. Uzavření nájemní smlouvy na restauraci Pod Hvězdičkami

14. Výběr zhotovitele na realizaci předzahrádky u restaurace Pod Hvězdičkami

15. Věcné břemeno na část pozemku stp.č. 59/2

16. Zřízení participativního fondu

17. Smlouva o partnerství – DMO Kladensko-Slánsko, z.s.

18. Darovací smlouvy 

19. Dopis Ekologického spolku občanů obce Braškov 

20. Záměr na prodej vozidla Liaz (Karosa)

21. Smlouva s MV ČR o převodu vlastnictví k majetku státu 

22. Smlouva o bezúplatném převodu majetku s HZS Středočeského kraje

23. Smlouva o bezúplatném převodu majetku s KŘP kraje Vysočina

24. Veřejná sbírka „Dětský sport v obci Braškov“

25. Diskuse

26. Usnesení a závěr

foto: Ing. J. Kolrusz

Vážení spoluobčané,

v aktuálním „slovu starosty“ se chci věnovat zejména územnímu plánu obce. Mnozí z Vás 

si jistě pomyslí „už zase“. A budou mít pravdu. Není to poprvé, a možná to není ani napo-

sledy, co o územním plánu píšu. Jenže územní plán je natolik klíčovým dokumentem pro 

život v obci, že si naši pozornost opravdu zaslouží. Neštěstí pramenící z nedobře (jak pro 

koho) připraveného územního plánu můžeme vidět v řadě okolních obcí. Logistická centra 

místo orné půdy. To je osudová chyba, kterou pocítí mnoho dalších generací.

Připravit a řádně přijmout kvalitní územní plán byla hlavní úloha zastupitelů Braškova 

v posledních čtyřech volebních obdobích. Na počátku celého procesu jsem si ani názna-

kem nedokázal představit, o jak složitý úkol se jedná. Zdálo se, že chce-li zastupitelstvo 

obce přijmout územní plán, který se ke krajině nechová macešsky, nestojí mu vůbec nic 

v cestě. Je to přeci v jeho kompetenci. Navíc, ochrana přírody a krajiny má i podporu zá-

konodárce. Opak je pravdou. Územní plán stojící na straně přírody a bránící její devastaci 

má nespočet nepřátel. Mocných nepřátel, kvalifi kovaných nepřátel, nepřátel s penězi, 

s jasným byznysem. A proces přijetí územního plánu nabízí všem nepřátelům dostatek 

prostoru pro blokování, napadání, zdržování.

A tak jsme byli nuceni náš územní plán přijmout nadvakrát. První územní plán byl pro 

formální chyby soudem zrušen. Z chyb jsme se poučili, napravili je a pustili se znovu do 

práce. I tentokrát jsme skončili u soudu. U Krajského soudu v Praze jsme vyhráli. A letos 

v dubnu v náš prospěch rozhodl i Nejvyšší správní soud. Považuji to za velký úspěch a za 

završení mé úlohy starosty. Teď už jen musíme tu pracně vypěstovanou kytičku poctivě 

zalévat, aby nám neuvadla. Jsem přesvědčen o tom, že nesmíme budoucím generacím 

upřít možnost pracovat s katastrem obce.

Mějme neustále na paměti, že jen zastupitelstvo může územní plán zase změnit. Stavitelé 

velkoskladů mají času i peněz dost a boj nikdy nevzdají. Jejich argumentace je záludná 

a často matoucí. Například, moc dobře ví, že je-li v územním plánu zakomponován val, 

nemůže tam být velkosklad. A tak, často s renomovanou pražskou advokátní kanceláří 

v zádech, na oko bojují proti valu ve jménu záchrany pšenice a zamezení dopravní zátěže. 

Jejich skutečné úmysly jsou však zcela jiné a jsou velmi dobře skryty. Nikdy totiž nedodají, 

že pod velkoskladem se pšenici také dařit nebude, stejně jako nedodají, že s jakýmkoliv 

logistickým centrem je těžká nákladní doprava tak nějak logicky spjata. A to napořád. 

Usilujme proto o to, aby složení všech budoucích zastupitelstev Braškova poskytovalo na-

ději, že většina zastupitelů bude ctít hodnoty stávajícího územního plánu a bude schopna 

odhalit a eliminovat veškeré léčky obchodníků s půdou.

Závěrem jiné, příjemnější téma. Dovolte mi, abych Vás pozval na slavnostní otevření 

částečně opravené hospody „Pod Hvězdičkama“, které se uskuteční 30. června 2021 od 

14.00. Jsem moc rád, že se tato významná historická budova v samém srdci Valdeku 

stala součástí obecního majetku a že o jejím osudu v budoucnu bude rozhodovat obec, 

ne jakákoliv soukromá fyzická nebo právnická osoba. Věřím, že staronové místo ke kaž-

dodennímu setkávání uvítáte, že oceníte rekonstrukci provedenou v duchu „navrch fuj a 

vespod huj“ a že hospodu „Pod Hvězdičkama“ čekají už jen dobré časy.

Užijte si nadcházející léto a prázdniny,

Ing. Vladimír Dráb, starosta



Zprávy z obecního úřadu

Zastupitelstvo obce po projednání

a) bere na vědomí: 
1. Zprávu o fi nančním hospodaření obce k 31.12.2020 
2. Rozpočtová opatření č. 8 a č. 9 na rok 2020, schválená radou obce
3. Opětovný záměr obce na pronájem restaurace Pod Hvězdičkami

a) bere na vědomí a schvaluje: 
• Povinnost zajištění výše vlastního podílu žadatele na fi nancování akce s názvem “Tribuna SK 

Braškov” s využitím dotačního titulu od NSA “Sportovní infrastruktura - Investice pod 10 mil. 
Kč”. Výše spolufi nancování žadatele odpovídá částce 1 878 022,80 Kč, která bude poskytnuta 
z rozpočtu (účtu) obce.

b) schvaluje: 
1. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021
2. Aktualizaci Programu rozvoje obce z března 2021
3. Uzavření příkazních smluv se společností ARTENDR na akce „Rekonstrukce kulturního domu Pod 

Hvězdičkami“ a „Rekonstrukce komunikace V Zátiší a U sběrného dvora“
4. Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo s fi rmou Petr Štěpán na rekonstrukci šenku, kuchyně, 

skladu a chodby v restauraci Pod Hvězdičkami za cenu ve výši 1.694.636 Kč vč. DPH
5. Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo s fi rmou TeS spol. s r.o. Chotěboř na vybavení restau-

race Pod Hvězdičkami gastrozařízením za cenu ve výši 344.446 vč. DPH.
6. Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo s fi rmou Ventila vzduchotechnika s.r.o. na reali-

zaci vzduchotechniky – stavební a elektro práce v restauraci Pod Hvězdičkami za cenu ve výši 
172.499 Kč vč. DPH. 

7. Výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce chodníku v ulici 
V Podlískách“ s fi rmou Silnice Slaný spol. s r. za cenu 674.749,09 Kč vč. DPH

c) souhlasí: 
1. S omezujícími opatřeními dnešního zasedání dle Jednacího řádu zastupitelstva – čl. 7 odst. 10) 
2. S uzavřením dohod o provedení práce se členy zastupitelstva obce: Š. Pilátovou, Ing. M. Doksan-

ským a T. Votavou
3. S prodejem a vyřazením vozidla VW LT 46 z majetku obce
4. Se záměrem na realizaci předzahrádky u restaurace Pod Hvězdičkami 
5. S bezúplatným převodem 2 automobilů: Avia A-75L (odtahové vozidlo) a AVIA A31.1K (montážní 

plošina) od Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje v celkové účetní hodnotě 1.417.801,60 
Kč.

USNESENÍ

12. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného 

dne 8. března 2021 na otevřeném prostranství u pódia 

na Háji (lesopark Valdek)

• s nabídkou společnosti Stavba Bartoš, s.r.o. na opravu podezdívky MŠ Braškov 
• s prodejem rybářských povolenek pro děti a dospělé na rok 2021 
• s pořízením projektové dokumentace na rekonstrukci střech kulturního domu Pod Hvězdič-

kami od Ing. Šoltyse  

• schvaluje
• termín 53. schůze RO na 26.4.2021 v 15:00 hod OÚ Braškov

53. schůze rady 26. 4. 2021

Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• s podáním žádosti na KSÚS o provedení vodorovného značení v ul. Dukelská
• s rozpočtovým opatřením č.3/2021
• s nákupem výčepního pultu se zásuvkami do restaurace kulturního domu Pod Hvězdičkami  

• schvaluje
• odstranění dvou stromů ořešáku na dětském hřišti Braškov a náhradní výsadbu třech nových 

stromů
• termín 54. schůze RO na 3.5.2021 v 15:00 hod OÚ Braškov
• termín 13. zasedání zastupitelstva Obce Braškov na 28.6.2021 od 16:00 hod. v lesoparku Háj

54. schůze rady 3. 5. 2021

Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• se zpracováním zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období od zpracovatele 

MMK oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města    

• schvaluje
• termín 55. schůze RO na 17.5.2021 v 15:00 hod OÚ Braškov

55. schůze rady 17. 5. 2021

Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• důvodovou zprávu ke změně č.2 ÚP Braškov
• Rozhodnutí Státního oblastního archivu v Praze ze dne 29.4.2021 a ukládá zaplatit vyměřenou 

pokutu

• souhlasí
• s pokácením 2 ks stromů na dětském hřišti při OÚ
• se zpracováním DIO k vyloučení tranzitní dopravy přes Obec Braškov 
• s převodem fi nančních prostředků z účtu ČNB na běžný účet ČS. a.s. Obce Braškov  
• s nabídkou zámečnických prací na drobné úpravy objektu restaurace Pod Hvězdičkami
• s vyhlášením veřejné sbírky na období od 1.62021 do 30.9.2021 na území Obce Braškov formou 

4 kusů přenosných pokladniček, které budou umístěny na Obecním úřadě Braškov a při konání 
charitativních festivalů „Valdecký léto a Valdecký háj“. 

• schvaluje
• ve smyslu ust. § 6 odst. 6 písmene b) stavebního zákona, žádost obecního úřadu o pořízení změny 

č.2 ÚP Braškov fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti dle ust. § 24 
téhož zákona a následné uzavření smlouvy

• uzavření smlouvy se zhotovitelem PD změny č.2. ÚP Braškov
• termín 56. schůze RO na 31.5.2021 v 15:00 hod OÚ Braškov

• ukládá starostovi obce
• předložit na Krajský úřad Středočeského kraje Oznámení o konání veřejné sbírky „Dětský 

sport v Obci Braškov“ pořádané v období od 1.6.2021 do 30.9.2021 formou 4 kusů přenosných 
pokladniček za účelem fi nanční pomoci organizovaného sportování dětí v Obci Braškov – na 
krytí výdajů na nákup materiálu.  

56. schůze rady 31. 5. 2021

Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• s rozpočtovým opatřením č. 4/2021
• se smlouvami o provedení práce na roznos novin, úklid zastávek, obsluhu sběrného místa, 

úklid obce
• s vypsáním veřejné výzvy na obsazení pracovního místa – technický pracovník obce
• s odměnou pro mladé hasiče za reprezentaci obce v okresním a krajském kole celostátní 

soutěže Plamen  

• nesouhlasí
• s cenovou nabídkou na letecké snímkování obce

• schvaluje
• organizaci schůzky k vyloučení těžké nákladní dopravy z obce  
• termín 57. schůze RO na 14.6.2021 v 15:00 hod OÚ Braškov

USNESENÍ
50. schůze rady 22. 2. 2021

Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• s umístěním nové rubriky „Občané zastupitelům - zastupitelé občanům“ na www stránky obce
• se změnou pojistné smlouvy a navýšením pojistného za objekt restaurace Pod Hvězdičkami
• s uveřejněním opětovného záměru na pronájem objektu restaurace Pod Hvězdičkami Braš-

kov-Valdek

• schvaluje
• účetní závěrku MŠ za rok 2020 a rozdělení hospodářského výsledku
• termín 51. schůze RO na 15.3.2021 v 15:00 hod OÚ Braškov

51. schůze rady 22. 3. 2021

Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• věstník MŽP – Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy CZ02

• souhlasí
• s nákupem 10 ks výplní do košů a vany na stáčení ropných látek
• s rozpočtovým opatřením č.2/2021
• se zpracováním DIO k vyloučení tranzitní těžké nákladní dopravy přes obec Braškov
• s provedením poptávkového řízení na pořízení příkopového ramene sekače trávy

• schvaluje
• termín 52. schůze RO na 12.4.2021 v 15:00 hod OÚ Braškov 

52. schůze rady 12. 4. 2021

Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• s nabídkou společnosti Ventila VZT na nákup a montáž digestoře odpadních par nad myčkou 

v kuchyni restaurace kulturního domu Pod Hvězdičkami
• s nabídkou společnosti LESELOV, s.r.o. na realizaci oplocení předzahrádky,  dvora a dodávku 

mobiliáře ke kulturnímu domu Pod Hvězdičkami



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 Byla nám ZAMÍTNUTA do-
tace, budeme žádat znovu  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 Byla nám ZAMÍTNUTA do-

tace, budeme žádat znovu  Ing. Dolejšová

Rekonstrukce ul. U DUBU Oprava komunikace bude provedena jako obytná zóna (bez chodníku) 6 500 000 Probíhá realizace stavby – 
ukončení 06/2021 

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, spolupráce s obcí 
Družec

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

Zahájeno stavební řízení, 
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 Realizace projektu ukon-
čena

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 

PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV � ČERVEN 2021

HOSPODAŘENÍ OBCE BRAŠKOV K 31. 5. 2021
příjmy rozpočtu

Paragraf Název položky SR UR výsledek k 31.5.

Daňové příjmy 13666000 13516000 5060460

Poplatek za komunální odpad 900000 1050000 1030586

Poplatek ze psů 25000 27000 26450

Správní poplatky 13000 11000 4900

Přijaté transfery 1748000 8868982 2550280

3312 Hudební činnost 60000 60000 0

3613 Nebytové hospodářství 41000 41000 20001

3631 Veřejné osvětlení 50000 50000 0

3639 Komunální služby a územní rozvoj 185800 145631 35334

3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů 80000 80000 21568

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 200000 200000 150000

6171 Činnost místní správy 20000 44000 32358

6310 Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací 1300 1300 180

CELKEM 16990100 24094913 8932117

Stavy na účtech ZBÚ 5 187 212,71 Kč
   ČNB 2 290 421,97 Kč (SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet)

3112 Hudební činnost 150000 150000 0

3314 Činnosti knihovnické 71000 71000 34379

3315 Činnosti muzeí a galerií 300000 300000 45322

3319 Ostatní záležitosti kultury 79000 74000 0

3399 Záležitosti kultury 30000 35000 25116

3412 Sportovní zařízení ve vlast.obce 1656000 1516000 105347

3421 Využití volného času dětí a mládeže 395000 395000 195000

3613 Nebytové hospodářství 1000000 5800000 2865221

3631 Veřejné osvětlení 300000 300000 159736

3632 Pohřebnictví 20000 20000 0

3639 Komunální služby a územní rozvoj 10955200 10549913 3038127

3721 Sběr a odvoz nebezp.odpadů 40000 40000 0

3722 Sběr a odvoz komun.odpadů 748000 748000 267386

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 240000 240000 36901

3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 750000 1055000 359012

5213 Krizová opatření 200000 200000 0

5512 Požární ochrana 1035800 1035800 536544

6112 Zastupitelstva obcí 1300000 1300000 458226

6171 Činnost místní správy 3000000 2985201 1098251

6310 Obecné příjmy a výdaje z fi n.operací 10000 10000 3808

6320 Pojištění funkčně nespecifi kované 340000 340000 177788

6399 Ostatní fi n.operace 110000 110000 44576

CELKEM 24491000 29195914 10663455

8124 Splácení úvěru 2500000 2500000 0

Úvěr 2 500 000 Kč (SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet)

výdaje rozpočtu

Paragraf Název položky SR UR výsledek k 31.5.

2212 Silnice 50000 50000 0

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1011000 1011000 675706

2223 Bezpečnost silničního provozu 70000 70000 25500

2341 Vodní díla v zemědělské krajině 380000 520000 369050

3111 Mateřské školy 250000 270000 142459



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

Na všechny uvedené projekty hledá Obec Braškov vhodný dotační titul

NÁZEV PROJEKTU 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 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, podána 

žádost o dotaci
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

Byla nám ZAMÍTNUTA 
dotace, ukončena částeč-
ná rekonstrukce, budeme 
žádat znovu 

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 Ukončena 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

Vydáno stavební povolení 
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 komisí
PROVOZ KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA JEN PODLE NOVÝCH PRAVIDEL

Od 1.září 2022 musí být odstaveny z provozu kotle, které nebudou splňovat  alespoň 
3. Spalinovou třídu dle ČSN EN 303-5. Ministerstvo životního prostředí na základě aktu-
alizovaného Plánu zlepšování kvality ovzduší (dále jen PZKO) uvádí, že jen takto lze do-
sáhnout snížení emisí prachových částic PM 2,5 a PM10 až o 53 % a benzo(a)pyrénu až o 21 % 
proti současnému stavu ovzduší. Tento plán byl vydán v souladu se zadáním § 9 zákona 
č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (dále jen zákon). Zmíněné znečišťující látky jsou do ovzduší 
vypouštěny majoritně z lokálních topenišť. Zejména z nevyhovujících kotlů a topidel na 
uhlí a na dřevo. Vzhledem k tomu, že překročení emisních limitů pro jmenované karcinogenní 
látky představuje vážné ohrožení pro lidské zdraví, stanovuje PZKO řadu opatření včetně 
plánu pro obce ke snížení znečištění ovzduší z lokálních topenišť. Ještě podrobnější metodika 
k účinné kontrole plnění požadavků kladených na provozovatele těchto topenišť podle 
zákona bude doručena obecním úřadům s rozšířenou pravomocí (dále jen ORP nebo magistrát). Na 
kladenském magistrátu bude zřízena dokonce nová pozice pro pracovníka oprávněného 
k metodickému řízení obecních úřadů a ke kontrole stavu těchto topenišť. 
Cílem tohoto PZKO je jednak přimět provozovatele topenišť k dodržování správného režimu 
spalování doporučeného výrobcem u vyhovujících topenišť, jednak je motivovat a pomoci 
při výměně nevyhovujících kotlů za moderní ekologické s výhodnou fi nanční podporou 
zvláště pro nízkopříjmové domácnosti. Doporučené jsou kotle automatické i ruční  na biomasu 
a tepelná čerpadla, nebo kombinace obou. Dosud nebylo rozhodnuto, zda bude fi nanční podpora 
poskytována na výměnu za plynový kotel kondenzační a dále na instalaci akumulační nádrže u vy-
hovujících kotlů na dřevo. Harmonogram výzev na „kotlíkové dotace“ včetně podmínek  a defi nice 
nízkopříjmové domácnosti ze SFŽP (Státního fondu životního prostředí) bude zveřejněn v polovině 
roku. Má být zaměřen v  první řadě na nízkopříjmové domácnosti s nízkou spoluúčastí příjemce. 
Předpokládaná alokace je 5,5 mld. Kč, což má umožnit výměnu cca 40 tis. kotlů. 
Kromě toho jsou další fi nanční prostředky plánovány z Národního plánu obnovy v programu Nová 
zelená úsporám. Tam bude však podpora jen 50 % uznatelných nákladů a alokace 8,5 mld. Kč.
Bylo zjištěno, že mezi majiteli zdrojů na tuhá paliva je nízká úroveň informovanosti o správném 
způsobu provozování těchto zdrojů. Sem patří nejen používání paliva předepsaného výrobcem, 
ale také správný způsob obsluhy a údržby a nakonec správně provedená kontrola technického 
stavu a provozu prostřednictvím odborně způsobilé osoby proškolené výrobcem zdroje, 
která je povinná jednou za 3 roky. Doklad o této pravidelné kontrole je provozovatel po-
vinen předkládat po vyžádání úřadu ORP. V opačném případě se vystavuje riziku pokuty. 
Odborně způsobilou osobu lze nalézt v „Databázi odborně způsobilých osob“ podle adresy výrobce 
a typu kotle. Databázi je výrobce  podle § 17 zákona povinen aktualizovat do 30 dnů od udělení 
oprávnění dané osobě. Vyhláškou č. 216/2019 Sb. byl stanoven tzv. referenční limit pro fi nanční 
úhradu této periodické kontroly včetně dopravních nákladů do 50 km. Je to 1585,- Kč bez DPH 
u kotlů starších bez řídící jednotky a 1848,-Kč u moderních s řídící jednotkou.
Správným provozováním a používáním předepsaného paliva je možné dosáhnout významné úspory 
a prodloužení životnosti zdroje. Naproti tomu nerespektování pokynů a povinností může 
vést k poškození zdroje a značně zvýšeným emisím znečišťujících karcinogenních látek, 
které obtěžují široké okolí. Na jednu z falešných představ o vytápění dřevem je nutno zvláště 
upozornit. Ano, dřevo patří mezi obnovitelné zdroje s příznivou cenou zvláště v době sucha a ků-
rovcové kalamity. Avšak mezi ekologická paliva se řadí pouze dřevo suché. Již dávno bylo 
ověřeno, že dřevo je nutno sušit v rozštípaném stavu venku pod přístřeškem nejméně 2 
roky. Poté má vlhkost pod 20 % a díky tomu až o 79 % vyšší výhřevnost, než pokácené. 
V opačném případě dochází ke snížení účinnosti spalování, zanášení teplosměnných ploch zdroje i 
spalinových cest včetně komína, vzniku karcinogenních emisí v kouři a nakonec zahoření komína 
s rizikem požáru. 
 

K zákonu č.133/1985 Sb. o požární ochraně byla vydána prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb. 
o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Pro vytápění pevnými palivy musí být prováděno 
čištění 2× za rok, kontrola 1× za rok. Avšak revize musí být provedena v následujících 
případech: 
• Nová spalinová cesta nebo stavební úprava komína
• Před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty
• Při změně druhu paliva
• Před výměnou spotřebiče za jiný druh
• Po komínovém požáru nebo po vzniku trhlin
Doklady o čištění, kontrole a případné revizi je provozovatel opět povinen předložit po vyžádání 
úřadu ORP.
Podle informací odborně způsobilých osob vykazuje až 80 % zdrojů nějaký nesoulad se 
zákonem o ochraně ovzduší, s pokyny výrobce, či závadu! Provozovatelé velmi často nere-
spektují druh paliva předepsaný výrobcem. V kotlech prohořívacích pro spalování koksu a dřeva 
spalují hnědé uhlí. Nebo naopak v násypných odhořívacích kotlech pro hnědé uhlí spalují dřevo. 
Oba případy vedou ke sníženému výkonu, zanášení spalinových cest a riziku požáru.
Dalším prohřeškem je nerespektování doporučení výrobce pro instalaci akumulační nádrže. Přitom 
využívání akumulačních nádrží u kotlů s ručním přikládáním na pevná paliva by mohlo 
přinést snížení množství karcinogenních emisí PM10 až o 53 % a benzo(a)pyrénu až o 21 %. 
Problém kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním spočívá zejména v omezené možnosti regulace 
výkonu. Při škrcení množství spalovacího vzduchu při snaze omezit výkon a častou obsluhu dochází 
k nedokonalému spalování a nadměrnému vývinu emisí. Proto je žádoucí hoření vyšším výkonem 
tak, že jeho přebytek slouží k ohřevu akumulační nádrže. Akumulované teplo může být využito i 
bez provozu kotle jak pro vytápění, tak pro přípravu teplé užitkové vody.  

Ing. Jiří Kolrusz, Komise pro životního prostředí

PRODLOUŽENÍ A ZVÝŠENÍ PROTIHLUKOVÉ 

STĚNY U DÁLNICE D6                                    

Dne 25.5. 2021 proběhla na OÚ Braškov schůzka se zástupcem ŘSD Ladislavem Veselým, vedoucím 
provozního úseku správy Praha. Obec Braškov dlouhodobě usiluje o zavedení opatření ke snížení 
hluku z dálnice D6, v roce 2019 nechala vypracovat u společnosti Centrum protihlukové ekologie, 
s.r.o. „Měření slyšitelného hluku ve venkovním chráněném prostoru staveb“. Na základě této studie 
požádala ŘSD ČR o  realizaci prodloužení a zvýšení stávající protihlukové stěny. Zástupce ŘSD ČR 
Ladislav Veselý nás ujistil, že v současné době probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové 
dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu povolení, následně by začátkem roku 2023 
měla proběhnout vlastní realizace stavby.   

Ing. arch. Kateřina Dolejšová

REKONSTRUKCE CHODNÍKU V ULICI 

V PODLÍSKÁCH

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014668
Realizací projektu došlo k rekonstrukci chodníkových ploch podél místní komunikace a komunikace 
II/118 o celkové délce 89 m. Jedná se o ulici V Podlískách v blízkosti obecního úřadu, místního ob-
chodu, dětského hřiště a autobusových zastávek. Dále došlo na zřízení nového přechodu pro chodce 
a úpravu stávajícího přechodu pro chodce přes komunikaci II. třídy. Projekt je vybudován dle zásad 
bezbariérového užívání. 
Cílem realizované akce je zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší v obci Braškov. Daná trasa je využí-
vána místními občany každodenně. Stavební práce probíhaly v období duben-červen 2021. Projekt 
„Rekonstrukce chodníků v ulici V Podlískách“ je spolufi nancován Evropskou unií. 

Ing. arch. Kateřina Dolejšová

Kulturní komise informuje
I v době covidové jsme předávali dárkové balíčky a přání občanům k významnému jubileu.

V letních měsících bychom rádi obnovili „VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“. 
V případě zájmu o obřad zašlete vyplněný dotazník e-mailem na adresu: ou@braskov.cz nebo jej 
předejte na Obecní úřad Braškov, Dukelská 11, Braškov.
Formulář najdete na www.braskov.cz/obecni-urad/formulare/ nebo si jej můžete vyzvednout na 
úřadě.



Pečujete o blízkého člověka s poruchami paměti? Působíme na Kladně i na celém Kladensku a nabízíme 
všestrannou odbornou pomoc a doprovázení všem, kteří v domácích podmínkách pečují o své blízké s 
Alzheimerovou nemocí, nebo některým druhem demence. Poskytujeme sociálně právní poradenství,  
psychosociální podporu i vzdělávání v oblasti každodenní péče a komunikace s lidmi, trpícími tímto 
závažným onemocněním.
Zároveň pro Vás zřizujeme specializovanou poradnu, která ponese název „Poradna Včera“. Najdete nás 
v ulici Váňova 3180 v centru města Kladna, provoz zahájíme 5. 5. 2021.
Podporu pečujícím poskytujeme i v terénu – tj. u Vás doma, nebo v příjemném prostředí kavárny či 
venkovní zahrádky – a  také on-line formou, která šetří čas. K dispozici Vám budou odborníci z oblasti 
sociální práce a péče, práva, neurologie, psychiatrie, výživy a duchovní péče. 

A léta běží…

Poradna Včera, Kladno – na pomoc rodinným pečujícím

 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Rozloučili jsme se s našimi občany:

Pavel RAKÚS 9. 2. 2021 (83 let)

Zdeněk OLIČ 10. 3. 2021 (84 let)

Libuše HYTYCHOVÁ 29. 3. 2021 (87 let)

Anna ČÍŽKOVÁ 25. 5. 2021 (87 let)

Jaroslava STÁDNÍKOVÁ 3. 6. 2021 (88 let)

Miloslava KUČEROVÁ 7. 6. 2021 (87 let)

Marie PECHOVÁ 10. 6. 2021 (72 let)

 

Čest jejich památce

Narodili se:

Ema STEHLÍKOVÁ 18. 1. 2021

Albert HŘEBÍK 2. 2. 2021

Filip LADMAN 18. 4. 2021

  

Blahopřejeme

      
 
 
 
 

 

Veškeré služby poskytujeme zdarma. 

Pokud Vás trápí problémy spojené s domácí péčí a pomoc či radu potřebujete bezodkladně, můžete se 
obrátit na poradnu telefonicky, na čísle 774 826 095, či využít e-mailu poradna.kladno@dementia.
cz, nebo chatového poradenství na https://dementia.cz/chat.

Kladenská Poradna Včera navazuje na úspěšnou práci v jiných středočeských městech (Beroun, 
Mělník, Příbram aj.), kterou zaštiťuje organizace Dementia I. O. V. (Institut osvěty a vzdě-
lávání). 



Z knihy „Tradiční český rok“ ilustrace Josef LadaOkénko pro děti

Knihovna
Místní knihovna je od 5. května 2021 opět otevřena. Žádáme čtenáře, aby vrátili knihy, které 
mají půjčené již delší dobu.

Půjčovní doba v knihovně: STŘEDA 16:00–18:30 HANA WHITTON: Zdislava z Lemberka

Krásná a urozená Zdislava nemá o nápadníky nouzi, ale hledá hluboký vztah založený na opravdové 
lásce. Její cestu zkříží Havel z Lemberka, který její city opětuje, ovšem jednoho dne bez vysvětlení 
zmizí. Zdrcená Zdislava nechce věřit, že by Havel zradil její důvěru, ale nejistota ji sžírá jako jed. 

JAN BAUER:  Královská štvanice
Případy královského soudce Melichara

V lesích kolem hradu Křivoklátu pořádá král Jan Lucemburský štvanici na jeleny. V jejím průběhu je 
zabit královský lovčí Hynek z Bukové. Šlo o nešťastnou náhodu, nebo o úmyslnou vraždu?

HANA  KNEBLOVÁ: Za časů našich prababiček a pradědečků

Období 1890 až 1914 bývá nazýváno „Belle Époque“. Během této 
„krásné epochy“ došlo k výraznému technickému a ekonomickému rozvoji. V knize se seznámíte 
s tehdejším životem ve městech a na vesnicích. Dozvíte se, jaké technické vynálezy se tehdy prosa-
dily, jakým způsobem naši předci trávili volný čas, jak se stravovali, kde nakupovali, jak se uzavírala 
manželství či které pověry byly běžnou součástí jejich života.

LUKÁŠ PAVLÁSEK: Neuvěřitelně šílené příběhy

Už jste slyšeli o psovi, který se stal ředitelem školy? Nebo o tom, jak křeček vyhrál mistrovství v boxu?  
Že ne? Tak se pusťte do čtení této knihy.

MARTIN PETIŠKA: Pohádková maminka

Jsou děti, které nechtějí spát. Taková je i Alenka z naší knížky. Naštěstí má maminku, která si s ní 
umí krásně povídat. A z toho povídání pak vymýšlí nádherné pohádky. Jsou o neobvyklých hrdinech. 
Třeba o malé tmě Amálce. Nebo o usměvavé sluníčkové princezně a její sestře Mračivce.  O strašidýlku, 
které se moc  bálo strašení a bubáků. Jedna pohádka prolíná s druhou a Alenka si s maminkou povídá 
o všem, co jí trápí, co jí nedá spát. A tak pomocí všech těch příběhů se jí strachy postupně z hlavy 
vytrácejí a místo nich přichází krásný pocit, že všechno na světě je v pořádku.

Věra Přibylová, knihovnice 

• Když dne ubývá, horka přibývá
• Na Markétu když prší, ořechy ze stromu srší
• Jakub bez deště – tuhá zima
• Zvětšují-li mravenci na svatou Annu mraveniště, očekáváme tuhou zimu
• Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží
• Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima
• Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu

BELETRIE
Ballantyne, L.: Malá lhářka
Bauer, J.: Královská štvanice
Bauer, J.: Levoboček Rožmberků
Bernášková, J.:  Jak přežít svého muže
Brown, S.: Zachráněné dopisy
Cook, R.: Geneze
Ellwood, N.: Dům u jezera
Fousek, J.: Bezstarostné cesty
Francis, F.: Krize
Hanibal, J.: Nebezpečné křižovatky  
Lacrosse, M.: Vinařství. V bouřlivých časech
Makaj, T.: Pytlácké historky z Brd II.
Morreyová, B.: Milostný příběh jednoho života
Mornštajnová, A.: Hana 
Novak, B.: Fantastické léto
Owensová, D.: Kde zpívají raci
Pawlowská, H.: Manuál zralé ženy 
Ptáčková, J.:Homunkulus
Reynoldsová, A.: Mráz pod kůží
Rimmerová, K.: Utajená dcera
Stell, D.: Čas předminulý
Větvička, V.:  Krok za krokem celým rokem
Vonduška, V.: Manželské zrcadlo
Whitton, H.: Zdislava z Lemberka

NAUČNÁ LITERATURA
Appel, V.: Háčkovaná zvířátka
Bewernick, J.: Pletení
Bílá, L.:  Posílám to dál
Blahníková, M.: Encyklopedie šití
Borck, D.: Háčkujeme pro miminka 
David, P.: Hrady a jejich záhady
Dvořák, O.: Krajinou Karla IV.
Fourová, K.: Nejez blbě
Hoff meister, K.: Háčkované šátky
Hubbard, B.: Jak se žilo v dávných dobách
Jůzlová, J.: Toulky Pojizeřím
Kneblová, H.:  Za časů našich prababiček a 
pradědečků
Košťálová, M.: Rodokmen a vztahy Boženy 
Němcové

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ? 


VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH�

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE

LETNÍ PRANOSTIKY

Liška, V.: České, moravské a slezské zámky
Učňová, M.: Co naše babičky uměly a na co my 
jsme zapomněli 2.
Ulmer, B.: Pletené ponožky

KNIHY PRO DĚTI
Adamec, R.: Nové pohádky o nezbedných 
mašinkách
Cameron, W. B.:  Příběh Ellie
Isernová, S.: Myška a sedm postýlek
Kahoun, J.: U všech čertů
Král, P.:  Jirka
Lebeda, J.:  Medovníček
Mullenheimová, S.: Řekni mi jak chránit 
přírodu
Nepil, F.: Pohádkový svět Františka Nepila
Pavlásek, L.: Neuvěřitelně šílené příběhy
Pearlová, A.: Sasanka
Petiška, M.: Pohádková maminka
Peroutková, I.: Valentýnka a daleké kraje
Peychlová, B.: Lesní soud
Quayleová, R.: Alice uličnice a králík nezbedník
Suessová, A.: Co se děje v přírodě
Suessová, A.: Čím budu, až vyrostu
Šimková, B.: Krkonošská pohádka

Nové interaktivní mluvící knihy:
Krystlíková, L.: Básničky z lesa
Krystlíková, L.: Denní činnosti
Krystlíková, L.: Dinosaurus
Krystlíková, L.: Jaro
Krystlíková, L.: Léto
Krystlíková, L.: Kočka
Krystlíková, L.: Pes
Krystlíková, L.: Slon
Krystlíková, L.: Zvířátka z divočiny
Pichrtová, Š.: Hasič 
Pichrtová, Š.: Lékař
Pichrtová, Š.: Popelář
Pichrtová, Š.: Policista
Pichrtová, Š.: Učitel



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

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ SDH BRAŠKOV

V roce 2021 jsme opět mohli v květnu začít trénovat, i když jen v malých skupinkách.
V sobotu 29. 5. se na Braškově konalo okresní kolo hry Plamen.
Braškovští Tazmáni dosáhli na zlatý hattrick, Soptíci bronzoví.
Obtížná covidová doba přinesla mnoho problémů s organizací. Zejména změnu formátu závodů, kdy přítomna byla na sportovišti 
současně pouze dvě družstva, absence hromadného vyhlášení výsledků a neúčast několika družstev, která neměla možnost 
natrénovat nebo sestavit závodní družstva a samozřejmostí bylo i povinné testování. Komplikací bylo i chladné počasí s ob-
časnými přeháňkami, které ale naštěstí průběh závodu výrazněji neovlivnilo.
Braškovským se i přes pouhé tři plnohodnotné tréninky dařilo. TAZMÁNI obhájili poslední dvě vítězství a ZÍSKALI ZLATÝ HAT-
TRICK, který znamená znovu postup na krajské kolo soutěže. 
SOPTÍCI se rovněž neztratili a dobrými, vyrovnanými výkony si vybojovali krásné TŘETÍ místo.
Přes všechna úskalí Tazmáni vyhráli 3 z celkem 5 absolvovaných disciplín, všechna tři vítězství zaznamenali právě v sobotu. 
O kvalitních výkonech hovoří i čísla, neboť ve štafetě 4 × 60 se podařilo ustanovit nový rekord okresu v této kategorii časem 
45,47 vteřin. V požárním útoku CTIF pak za platným rekordem zaostali jen o pouhé dvě desetiny. Přesto o vítězství a tedy i 
o postupu rozhodlo pouhých patnáct setin vteřiny. Takto malý rozdíl byl mezi prvním a druhým mužstvem na požárním útoku, 
který při stejném bodovém součtu obou mužstev rozhodl o celkovém pořadí. (Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí výsledek 
právě na PÚ). Kamarádi z Pleteného Újezdu tak skončili těsně druzí, borci z Brandýsku pak na bronzové pozici.
O kvalitě Soptíků pak hovoří, že v žádné disciplíně neskončili horší než třetí a ve dvou disciplínách pak skončili druzí. Celkové druhé 
místo pak našim borcům uteklo právě na požárním útoku, kde naopak při rovnosti bodů měli horší čas, než závodníci z Velvar.
Na závěr musíme poděkovat pracovní četě za přípravu a údržbu tratí a samozřejmě i následný úklid. V sobotu zdárnému prů-
běhu z braškovských pomohli zejména Michal Špaček, Karel Brůček, Dan Kamenický a Jakub Koňařík, které vedl a řídil Vladimír 
Kamenický.
Zázemí a catering měli jako obvykle na starosti Michala a Milan Špačkovi spolu s Marií Kocálovou.
Sobotních závodů se účastnilo i pět rozhodčích nebo členů štábu, jmenovitě Anna Chalupová, Helena Laitnerová, Jan Skopový, 
Hugo Laitner a Vladimír Chalupa.
V sobotu 5. 6. 2021 jsme s 5 dorostenci jeli na Okresní kolo pro jednotlivce do Plchova. A opět se skvěle dařilo. Jan Kyliáš a 
Anna Langová vyhráli své kategorie a pojedou 19. 6. 2021 Krajské kolo do Českého Brodu. Všichni ostatní obsadili místa na 
bedně. Vendelín Holer stříbrný, Eva Tomášková stříbrná, Václav Burger bronzový.
Další sobotu 12.6.2021 jsme vyrazili s Tazmány  a se dvěma kamarády z Pleteného Újezda na Krajské kolo Plamene do Vla-
šimi. Tentokrát se běželo 5 disciplín za celý den. Děti měly výborné výsledky a v některých měly i lepší časy než na okrese, 
ale přesto jsme celkově skončili na 11. místě.
Přejeme krásné prázdniny a těšíme se na Letní hasičské soustředění, které bude probíhat zde na Braškově, a to formou 
příměstského tábora.

Markéta Chalupová, hlavní vedoucí Mladých hasičů

Konec školního roku se nám kvapem blíží a my si ve školce užíváme poslední měsíc před letními 
prázdninami, na které se všechny děti moc těší. Na začátku měsíce jsme ve školce s dětmi společně 
oslavili Den dětí. Počasí nám přálo, a tak jsme si na školní zahradě mohli užít zábavné dopoledne plné 
her, soutěží a sportovních aktivit s malým dárkem pro každého kluka i holčičku. Další zajímavou akcí 
byla ukázka dravých ptáků v MŠ, která se dětem velice líbila. Děti se měly možnost naživo seznámit 
s různými druhy ptáků, dozvěděli se o nich spoustu zajímavých informací. Jako každý rok nás ještě čeká 

rozloučení s předškoláky. Celou akcí nás bude provázet moderátorka Bára Ladrová. Těšíme se, že si 
hudebně zábavné dopoledne a šerpování předškoláků pořádně užijeme a i přestože to letos bude jiné 
než předchozí roky, tak na to budeme všichni rádi vzpomínat. 
Na závěr bych ráda poděkovala všem rodičům, zaměstnancům, obci i příznivcům MŠ za jejich spolu-
práci a podporu. 

Petra Strejčková, DiS

V sobotu se braškovší hasiči nenudili...
Díky ústupu pandemie Covidu se mohly letos konečně uskutečnit závody a i další akce pořádáné dobrovolnými hasiči. Na sobotu 
5.6.2021 připadlo tedy okresní postupové kolo v Požárním sportu dospělých a dorostu, a dále byla přislíbena ukázka techniky 
na dětském dnu na Horním Bezděkově. Tuto akci pořádal tamní Sbor dobrovolných hasičů. 
Na sportovní klání o postup do krajského kola vyrazilo tentokrát nejen družstvo žen, ale i po několika letech i družstvo mužů. 
Takže do Plchova, kde se tyto závody konaly, vyrazilo v sobotu celkem 16 členů našeho sboru. Kromě závodících i rozhodčí a 
velitel soutěže.
Co tomu osud nechtěl, v době nakládání vybavení do obou DA byl ještě jednotce vyhlášen požární poplach. Jednalo se o požár 
hrabanky v lese u Úhonic. Jelikož místo události bylo značně nepřístupné, vyžádalo si operační středisko naši čtyřkolku Nilfi sk 
(v nádrži má 1300 l vody a její prostupnost v lese byla již několikrát úspěšně prokázána). Další zásobu 9000 l vody pak vezla 
jako doprovod naše „velká caska“ Tatra CAS30 T-7. K této události vyrazilo s technikou celkem 5 členů jednotky. Zatím co tito 
likvidovali požár na rozloze cca 100 × 100 m spolu s dalšími profesionálními i dobrovolnými jednotkami, ostatní v Plchově se 
snažili v požárním útoku dosánout co nejlešího času. A docela se dařilo. Družstvo mužů s časem 33,79 skončilo třetí a družstvo 
žen s časem 34,87 druhé. Bohužel při druhém pokusu ženám praskla savice. Kdo ví zda tedy zrovna tahle smůla je nepřipravila 
o vítězný pohár… Mezitím se po cca 3 hodinách vrátila zpět jednotka od uhašeného požáru, aby po nutné udržbě a doplnění 
vody mohla vyrazit na Horní Bezděkov.Tam na ni již čekala spousta dětí i dospělých, aby viděli jak se hasí požár palet za pomoci 
vysokotlakého proudu. Následně se pro děti ještě vytvořila tolik oblíbená pěna. 
Kromě této na události nabité soboty vyjižděla naše jednotka od začátku roku k dalším dvanácti požárům. K největším patřil 
určitě požár stodoly v obci Dolany, tam jsme zasahovali s oběmi cisternami a následně i s výškovou technikou. Další, náročný 
noční zásah, pak byl opět v prostorách bývalého Zeolitu, kde jednotka dodala na požářiště cca 30 000 litrů vody. O tom, že 
průběžně probíhá školení, výcvik a údržba techniky již snad ani není třeba psát. Bez toho by výše popsaná činnost nemohla 
vlastně vůbec proběhnout.

Za braškovské hasiče Hugo Laitner 

Hasiči informují

Zprávy z mateřské školy


