
Izolační zeleň pod dálnicí 

BRAŠKOVSKÉ
NOVINY 

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

září 2021  Ročník: 31 Číslo: 3

Slovo místostarostyPozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na 

14. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV

které se koná 

V PONDĚLÍ 20. 9. 2021 V 15.00 HOD. NA OTEVŘENÉM 

PROSTRANSTVÍ U PÓDIA NA HÁJI �LESOPARK VALDEK�

s tímto programem:

1. Zahájení

2. Rozpočtová opatření č. 6-7 na rok 2021, schválená radou obce

3. Návrh rozpočtového opatření č. 8 na rok 2021

4. Zpráva o fi nančním hospodaření obce k 31.8.2021

5. Schválení obsahu změny č. 2 ÚP Braškov

6. Určení zastupitele pro změnu č. 2 ÚP Braškov

7. Smlouva o dílo na projektové práce ke změně č. 2 ÚP Braškov (ing. Maryška)

8. Program rozvoje obce – aktualizace září 2021

9. Úprava Plánu rozvoje sportu

10. Výběrové řízení na dodávku cisterny pro jednotku SDH

11. Provozní řád sálu restaurace Valdek

12. Provozní a výpůjční řád pódia s přilehlým prostranstvím na Háji

13. Navýšení příspěvku na provoz MŠ Braškov ve šk. roce 2021–22

14. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc. břemene a dohoda 

o umístění stavby v ul. V Podlískách – p. č. 61/35 (elektrokabel)

15. Smlouva o umístění Z-BOXU na pozemku parc. č. 392/1 v k.ú. Braškov

16. Souhlas s přijetím fi nančních darů na country festival Valdecký háj

17. Souhlas s převodem fi nančních darů na festival Valdecký léto do roku 2022

18. Informace o rozpočtu stavebních prací a dodávek na restauraci Valdek

19. Přijetí dotace 100 000 Kč od Středočeského kraje pro jednotku SDH

20. Bezúplatný převod pozemků č. 95/13, 95/14 a 410 v k.ú. Braškov od ÚZSVM

21. Záměr na prodej plošiny AVIA MP16 a schválení kupní smlouvy

22. Diskuse

23. Usnesení a závěr

foto: Ing. J. Kolrusz

Vážení spoluobčané, sousedé,

v prvním letošním vydání Braškovských novin jsem se rozvyprávěl o historii valdecké 

hospody. A jaká je současnost? Na začátku prázdnin, tedy přesně 30. června, jsme slav-

nostně, i za účasti hudebníků, otevřeli hospodu pod vedením nájemce pana Filipa Haise. 

Jako každý nový podnik má i tento své počáteční technické i personální nesrovnalosti. 

Doufám, že až se všechno usadí do správných kolejí, vše poběží, jak má. V letošním roce 

zde proběhne ještě vydláždění dvora. Tuto práci provede stavební fi rma p. Františka 

Kliky, a to vlastním nákladem, za což mu patří náš veliký dík. Další stavební práce v na-

šem fi nančním rozpočtu na letošní rok již nejsou, ale rádi bychom v budoucnu provedli 

výměnu krovu, střešní krytiny, oken a nové vnější omítky. Věřím, že valdecká hospoda 

bude ozdobou a společenským zázemím v naší obci.

Když už je řeč o evropských dotacích, nemohu se nezmínit o té letošní nejvýznamnější, 

kterou je rozhodně nová pozemní komunikace v lokalitě U Dubu. Stavbu silnice s ob-

rubníky, dlážděnými vchody, vjezdy a související vegetací provedla se čtyřmilionovou 

dotací dodavatelská fi rma Swietelsky. Že to byla realizace velmi úspěšná, za to vděčíme 

kromě dodavatele zejména stavebnímu dozoru panu Ing. Michalu Weberovi z Valdeku, 

a jistě také paní radní a vedoucí stavební komise v jedné osobě paní Ing. arch. Kateřině 

Dolejšové.

Ještě o jedné dotaci bych se rád zmínil. V loňském roce byli i na tomto poli naši hasiči 

úspěšní a získali dotaci ve výši přibližně 350 000 Kč na dokončení již budovaného ha-

sičského cvičiště pro děti. S těmito fi nančními prostředky udělali obrovský kus práce, 

neboť, jak je jejich dobrým zvykem, většinu prací provedli svépomocí. Posuďte sami: 

osazení skladových buněk, úprava terénu, zpevněné plochy, zbudování zastřešení, 

elektroinstalace, osvětlení, kamerové snímače, apod. Zázemí pro zájmovou činnost 

malých hasičů vzbuzuje můj obdiv a stejně tak rodičů dětí, které tam cvičí a mají o tuto 

činnost v dnešní době až nebývalý zájem. Hasiči jsou dlouhodobě naším nejúspěšnějším 

spolkem, a navíc vychovávají a zdokonalují v dovednostech naše nejmladší. Za to jim 

rovněž náleží náš veliký dík.

Tak mě napadlo, že dnešní úvaha by se klidně mohla jmenovat místostarosta chválí. 

A proč vlastně ne? Myslím, že chválit se má, a dělám to s potěšením. 

       Skončily letní prázdniny a opět je tu zasedání obecního zastupitelstva, v pořadí již 

třetí tohoto roku. Děti nastoupily do škol a my všichni se těšíme, že ten letošní školní 

rok bude co do docházky mnohem úspěšnější než ten uplynulý. Dětem i jejich rodičům 

přeji, aby školy zůstaly otevřené a naše děti  mohly vstřebávat užitečné vědomosti. 

Dětem, rodičům i všem ostatním sousedkám a sousedům přeji, aby se mohli ve zdraví 

smát a pracovat.

 Ing. Petr Vacek, místostarosta



Zprávy z obecního úřadu

Zastupitelstvo obce po projednání

a) bere na vědomí: 
1. Zprávu o fi nančním hospodaření obce k 31.5.2021 
2. Rozpočtová opatření č. 2 až č. 4 na rok 2021, schválená radou obce
3. Důvodovou zprávu k rozsudku Krajského soudu v Praze o zrušení části územního plánu 

vydaného opatřením obecné povahy i o dalším postupu při pořízení změny č. 2 územního 
plánu Braškov

4. Žádosti Ekologického spolku občanů obce Braškov a opakovaně vyjadřuje podporu veškerým 
jednáním, která budou směřovat k omezení tranzitní nákladní dopravy přes obec Braškov.

b) bere na vědomí a schvaluje: 
1. Vyhlášení veřejné sbírky „Dětský sport v obci Braškov“, a to formou označených 4 kusů 

přenosných pokladniček, které budou umístěny na Obecním úřadě Braškov a u vstupu na 
Valdecký háj při konání charitativních festivalů „Valdecký léto“ a „Valdecký háj“.  Datum 
zahájení sbírky 1.7.2021 a ukončení 30.9.2021. 

2. Vyyhlášení veřejné sbírky „Terezku Petříková z Bratronic“, a to na období od 1.9.2021 do 
30.9.2021 na území Obce Braškov. Formou označených 2 kusů přenosných pokladniček, které 
budou umístěny na Obecním úřadě Braškov a u vstupu na Valdecký háj při konání charita-
tivních festivalů „Valdecký léto“ a „Valdecký háj“ za účelem fi nanční pomoci nemocné Terezce 
Petříkové z Bratronic. 

c) revokuje: 
• usnesení mimořádného 11. zasedání ZO Braškov v bodě a) odstavec 1) a doplňuje text:

Rozpočet obce na rok 2021 byl schválen jako schodkový. Schodek ve výši 10.000.000 Kč bude 
hrazen z přebytku minulých let a komerčním úvěrem

d) schvaluje: 
1. Účetní závěrku za rok 2020 s výsledkem hospodaření ve výši 5.406.585,42 Kč.
2. Závěrečný účet obce za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 

rok 2020 s výhradou uvedených chyb a nedostatků a přijímá nápravná opatření  
3. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2021
4. Aktualizaci střednědobého výhledu na rok 2021 - 2023
5. Aktualizaci Programu rozvoje obce z června 2021
6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Obytná zóna v ul. U Dubu Braškov – Valdek“ ze dne 

3.2.2021
7. Přijetí darů dle 3 darovacích smluv od fi rem a osob v celk. fi nanční hodnotě 75.000,- Kč.
8. Uzavření nájemní smlouvy na restauraci Pod Hvězdičkami
9. Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na realizaci předzahrádky u restaurace Pod 

Hvězdičkami s fi rmou LESALOV, s.r.o.  Nové Strašecí za cenu 178.800,- bez DPH.
10. Uzavření Smlouvy zřízení služebnosti zpevněné plochy na část pozemku p.č. st. 59/2 v k.ú. 

Braškov v rozsahu vymezeném GP č. 930-2020624/2021.  
11. Uzavření Smlouvy o partnerství – DMO Kladensko-Slánsko z.s.
12. Uzavření Smlouvy o dílo „Oprava a údržba místního rozhlasu v obci Braškov 2021–2024“.

e) souhlasí: 
1. S pořízením příkopového ramene ORSI za cenu 282.067,-- Kč vč. DPH
2. Se zřízením participativního fondu obce
3. Se záměrem na prodej a vyřazením vozidla  LIAZ (Karosa) z majetku obce
4. S bezúplatným převodem automobilu: Daewo Avia D-75L (nákladní automobil valník) od MV 

ČR – GŘ HZS Praha v celkové účetní hodnotě 1.184.200,30 Kč? 
5. S uzavřením darovací smlouvy s HZS Středočeského kraje na převod vozidla – AVIA A75-N 

(speciální motorový nosič kontejnerů) v účetní hodnotě 1.170.176,90 Kč
6. S uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku státu – KŘP kraje Vysočina 

– v pořizovací hodnotě 151.875,64 Kč pro zajišťování potřeb SDH Braškov
7. Se změnou smlouvy a uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o fi remním řešení s T-Mobile Czech 

Republic a.s..
8. S poskytnutím fi nančního daru ve výši 20.000 Kč na účet sbírky Jihomoravského kraje na 

pomoc obcím postižených tornádem
9. S odesláním opakované žádosti na vyloučení těžké nákladní dopravy přes obec Braškov na 

odbor dopravy Magistrátu města Kladna

f) nesouhlasí: 
• s návrhem Ekologického spolku občanů obce Braškov na zařazení bodu „Vyloučení tranzitní  

nákladní dopravy přes Braškov (silnici II/118)“ do Programu rozvoje obce.

g) ukládá starostovi obce: 
• zajistit prostřednictvím fyzické osoby, s níž obec uzavřela smlouvu o pořízení změny č. 2 

územního plánu Braškov, zpracování návrhu obsahu změny, včetně stanovisek orgánu SEA 
a NATURA.

USNESENÍ

13. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného 

dne 28. června 2021 na otevřeném prostranství 

u pódia na Háji (lesopark Valdek)

• souhlasí
• s přípravou výběrového řízení na údržbu zeleně v obci Braškov 2022–2025
• s cenovou nabídkou od společnosti Reklama MARKO na zhotovení doplňků v objektu restau-

race Pod Hvězdičkami
• s doplněním Kulturní komise o novou členku Mgr. Zuzana Malou
• s provedením elektromontážních víceprací na objektu kulturního domu Pod Hvězdičkami
• s nákupem vybavení doplňků k sociálním zařízením objektu restaurace Pod Hvězdičkami
• s nákupem gastro vybavení do objektu restaurace Pod Hvězdičkami

• schvaluje
•  organizaci schůzky s vedením letiště Kladno (Velká Dobrá)  
• termín 58. schůze RO na 12.7.2021 v 15:00 hod OÚ Braškov 

58. schůze rady 12. 7. 2021

Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• s pořádáním 10. ročníku festivalu Valdecký Háj a poskytnutí příspěvku od obce Braškov 
• s přesunem fi nanční prostředků vybraných v roce 2020 na pořádání festivalu Valdecký Háj 

do roku 2021
• s navýšením víceprací na stavební práce na objektu restaurace Pod Hvězdičkami
• s přípravou výběrového řízení na pořízení použitého cisternového automobilu pro jednotku 

SDH Braškov
• instalací dřevěné kruhové lavice k lípě u dálničního mostu 
• s nákupem centrálního změkčovače vody do objektu restaurace Pod Hvězdičkami
• nákupem 2 ks starožitných křesel a 1 ks stolku na pořádání kulturních akcí – Křeslo pro hosta  

• schvaluje
• termín 59. schůze RO na 26.7.2021 v 15:00 hod OÚ Braškov

59. schůze rady 26. 7. 2021

Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• s přesunem fi nančních prostředků vybraných v roce 2020 a 2021 na festival Valdecké léto 

na rok 2022 
• s nákupem 200 ks chráničem okolo stromů
• s rozpočtovým opatřením č.6/2021  
• s nabídkou na odfrézování 10 ks pařezů v ul. Sportovců
• s úpravou smlouvy se společností AVE Kladno s.r.o. na odvoz použitého skla, který si Obec 

Braškov bude zajišťovat vlastními prostředky
• s umístěním Z-BOXu na pozemku parc.č. 392/1 v k.ú. Braškov
• s nákupem 4 ks regálů do skladu objektu kulturního domu Pod Hvězdičkami¨
• s dodatkem č.2 Smlouvy o dílo - Obytná zóna v ul. U Dubu Braškov - Valdek

• schvaluje
• spolupráci mezi obcí Velká Dobrá, Kyšice a Železná na podání žádosti na MMK odbor dopravy 

k odstranění těžké nákladní dopravy
• termín 60. schůze RO na 9.8.2021 v 15:00 hod OÚ Braškov

60. schůze rady 9. 8. 2021

Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• se schválením koncepční části strategie SCLLD MAS Rozvoj kladenska a Prahy západ, z.s. na 

programové období 2021–2027 
• s převodem fi nančních prostředků do participativního rozpočtu Obce Braškov
• s přijetím dotace a uzavření smlouvy z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci 
Tematického zadání Vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany - ochrana 
obyvatelstva Oblast podpory Vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými prostředky   

• schvaluje
• termín 61. schůze RO na 23.8.2021 v 15:00 hod OÚ Braškov

61. schůze rady 23. 8. 2021
Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• s nákupem 6 ks lanových kotvení ke stromům 
• s opravou historického stolu a výrobou lavice do objektu restaurace Pod Hvězdičkami
• se zakoupením nové bezpečnostní kamery do sportovního areálu Jaroslava Valeše
• s rozpočtovým opatřením č.7/2021

• schvaluje
• termín 62. schůze RO na 6.9.2021 v 15:00 hod OÚ Braškov
• termín 14. zasedání zastupitelstva Obce Braškov na 20.9.2021 od 16:00 hod. v lesoparku Háj

USNESENÍ
57. schůze rady 14. 6. 2021

Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• stanovení výše školného na rok 2021/2022 pro MŠ Braškov 



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 Budeme žádat opakovaně 
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 Budeme žádat opakovaně Ing. Dolejšová

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 další PD

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, MAS

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 Zpracována 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

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

PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV � ZÁŘÍ 2021

HOSPODAŘENÍ OBCE BRAŠKOV K 31. 8. 2021
příjmy rozpočtu

Paragraf Název položky SR UR výsledek k 31.8.

Daňové příjmy 13666000 13571000 9916264

Poplatek za komunální odpad 900000 1050000 1053019

Poplatek ze psů 25000 27000 26500

Správní poplatky 13000 11000 7460

Přijaté transfery 1748000 8868982 6454719

3312 Hudební činnost 60000 60000 55000

3319 Ostatní záležitosti kultury 0 5750 5750

3421 Přijaté neinv.dary 0 50000 50000

3613 Nebytové hospodářství 41000 146000 71501

3631 Veřejné osvětlení 50000 50000 0

3639 Komunální služby a územní rozvoj 185800 145631 15334

3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů 80000 80000 41535

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 200000 200000 570000

6171 Činnost místní správy 20000 44000 33258

6310 Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací 1300 1300 290

CELKEM 16990100 24310663 18870630

Stavy na účtech ZBÚ 3 358 873,52 Kč
   ČNB 2 290 421,97 Kč (SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet)

3312 Hudební činnost 150000 150000 109000

3314 Činnosti knihovnické 71000 71000 49022

3315 Činnosti muzeí a galerií 300000 300000 74218

3319 Ostatní záležitosti kultury 79000 74000 46528

3399 Záležitosti kultury 30000 35000 30418

3412 Sportovní zařízení ve vlast.obce 1656000 1516000 362825

3421 Využití volného času dětí a mládeže 395000 467500 370000

3613 Nebytové hospodářství 1000000 5800000 5049434

3631 Veřejné osvětlení 300000 300000 276318

3632 Pohřebnictví 20000 20000 0

3639 Komunální služby a územní rozvoj 10955200 10549913 6917409

3721 Sběr a odvoz nebezp.odpadů 40000 40000 0

3722 Sběr a odvoz komun.odpadů 748000 748000 456880

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 240000 240000 109940

3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 750000 1362500 796423

5213 Krizová opatření 200000 30000 0

5269 Ostatní správa 0 20000 20000

5512 Požární ochrana 1035800 1035800 591756

6112 Zastupitelstva obcí 1300000 1300000 801201

6171 Činnost místní správy 3000000 2863001 1882103

6310 Obecné příjmy a výdaje z fi n.operací 10000 10000 6934

6320 Pojištění funkčně nespecifi kované 340000 340000 250927

6399 Ostatní fi n.operace 110000 110000 46633

CELKEM 24491000 29405914 19713792

8124 Splácení úvěru 2500000 2500000 1250000

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 681514

2223 Bezpečnost silničního provozu 70000 172200 147800

2341 Vodní díla v zemědělské krajině 380000 520000 369050

3111 Mateřské školy 250000 270000 267459



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

Na všechny uvedené projekty hledá Obec Braškov vhodný dotační titul

NÁZEV PROJEKTU POPIS PROJEKTU PŘEDPOKLÁDANÉ 
NÁKLADY v Kč

PŘIPRAVENOST
PROJEKTU 

MANAŽER 
PROJEKTU

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 VALDEK Celková rekonstrukce objektu restaurace Pod Hvězdičkami, realizace 
parkovacích míst, venkovní zahrádky, atd.  30 000 000 Na přelomu roku bude 

podána žádost o dotaci 

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

Výstavba WORKOUT HŘIŠTĚ Výstavba workout hřiště s umělým povrchem, oplocením, osvětlením. 
Hřistě bude určeno především pro -náctileté sportovce 2 200 000 Vypracována studie Ing. Dolejšová

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 Bude podána žádost o do-

taci 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) 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

VYLOUČENÍ TRANZITNÍ DOPRAVY Z OBCE Vypracování makrosimulační studie k vyloučení těžké nákladní dopravy 
z komunikací I/606 (Toskánka), II/118 (Braškov), III/0063)    3 000 000

Bude se zpracovávat VŘ na 
zpracovatele makrosimu-
lační studie

Ing. Kolrusz
Ing. Dráb



Zprávy z komisí
VEŘEJNÁ ZELEŇ

Důležitou součástí každého sídla, vesnice, obce nebo města, je kromě obytné zástavby, komuni-
kací a objektů občanské vybavenosti také veřejná zeleň. V řadě srovnávacích průzkumů, které 
vyhodnocují kvalitu života v jednotlivých sídlech je hned po hodnocení dostupnosti zdravotních 
nebo školských zařízení velký důraz kladen právě na možnosti obyvatel využívat plochy zeleně  
ke sportu a  nebo odpočinku. Budují se parky, cyklostezky, polní cesty, dětská hřiště a sportovi-
ště pod širým nebem. Naše obec je v tomto ohledu vybavena dosti nadstandardně. V katastru 

obce najdeme mnoho míst pro 
vyžití na čerstvém vzduchu pro 
malé i velké obyvatele. Kromě 
šesti dětských hřišť, in-line dráhy, 
fotbalového hřiště a hřiště pro 
hasičský sport také cyklostezky a 
polní cesty pro cyklisty i pro pěší. 
Celkem bylo za poslední dekádu 
vybudováno nebo obnoveno té-
měř sedm kilometrů polních cest, 
které umožňují krásné procházky 
po okolí naší obce, ale propojují 
také vesnici a krajinu, umožňují 
prostupnost území a bezpečnou 
cestu pro chodce do okolních ves-

nic. Z ekologického hlediska pak tyto polní cesty s doprovodnou zelení vrací krajině přirozený 
ráz tím, že rozdělují velké celky polí a poskytují útočiště různým živočichům, pomáhají zadržet 
vláhu v krajině, snižují erozní procesy a plní tak funkci kdysi běžných remízků. Od roku 2009 
bylo tak v katastru obce vysázeno více než tisíc nových stromů, více než deset tisíc keřů a oseto 
přes třicet tisíc metrů čtverečních travního porostu. Pro výsadby byly vhodně vybírány původní 
druhy, které do naší krajiny patří a skvěle navazují na původní plochy zeleně v jejich okolí. Pod-
porujeme tak biodiverzitu území a vracíme mu jeho původní charakter. 
Vysadit strom je ovšem jen pouhý začátek, než se v jeho stínu může člověk nebo zvíře schovat 
uplynou roky, někdy i desetiletí. Pečovat o nové výsadby v otevřené krajině je věc nesnadná a 
fi nančně i časově náročná. Když dnes slyším odvážné plány některých politiků na vysazování 
milionu stromů tu a deseti milionů stromů tam, obnovování tisíce a jedné cesty, spíše, než nad-
šení ve mně tyto plány budí pochybnosti o promyšlenosti a dotaženosti takových závazků. Vždyť 
vysadit je jedna věc a vypěstovat druhá. Kdo bude o tento milion stromů pečovat? Kolik se jich 
dožije příští dekády? Těší mě, že v naší obci díky prozíravosti a zodpovědnému vedení máme 

již vysázeno a po více než deseti letech péče, některé aleje 
opravdu dělají radost a plní svoji funkci. Svůj stín vám tak na 
polních cestách dnes poskytují už krásné a vzrostlé  stromy,  
o obvodu kmene až 70 cm a výšky 6–9 m, například duby při 
cestě do Kyšic nebo pod Valdekem, javory na cestě k vysílači 
a další. Duby patří k nejnáročnějším stromům, co se výsadby 
a ujmutí týká, dělají mi tedy opravdu velkou radost. V aleji 
U křížku zase začaly plodit už téměř všechny vysokokmenné 
tvary vysázených ovocných stromů, třešně, švestky, slivoně, 
jabloně i hrušně, můžete se v létě při procházkách osvěžit je-
jich chutnými plody, zcela bez chemie.  Pravidelně dosazujeme 
nové stromy za ty, které se z nějakého důvodu neujmuly, určitý 
propad je běžný u každé nové výsadby. Zároveň je nutno hlídat 
zdravotní stav starších stromů a v případě že hrozí jakékoli 
nebezpečí, zejména v intravilánu obce v těsné blízkosti obytné 
zástavby, je potřeba rozhodnout o jejich prořezání nebo není-li 
jiná možnost i pokácení. Jedině tak lze zajistit stálou provozní 

bezpečnost. Na místo každého 
pokáceného stromu je v Braškově 
vysázeno hned několik nových, je 
ovšem třeba rozhodovat obezřet-
ně, zdravé dospělé stromy jsou 
nenahraditelné. Poskytují stín, 
zadržují vláhu, jsou domovem pro 
desítky druhů živočichů, zejména 
ptáků a hmyzu. Pokácet strom 
trvá hodiny, růst nového, který by 
ho plně nahradil potrvá několik 
desetiletí.  
‚Poznej a chraň‘ je název soutěže 
pro žáky základních škol, kterou 
pořádá Český svaz ochránců pří-

rody a bylo by pěkné, kdyby si toto osvojili i obyvatelé a návštěvníci, kteří využívají veřejnou 
zeleň na Braškově a v jeho okolí. Berte děti ven, ukažte jim, kde, co roste a poučte je, jak se 
v přírodě a k přírodě chovat. Mladé stromy nejsou houpačky ani prolézačky, trhat ovoce lze 
i bez lámání větví a řezat nožem možno i do již mrtvého dřeva, netřeba to trénovat na těch 
nově vysazených. Takové škody způsobené na mladých stromech jsou často nenapravitelné a 
fatální. Stromu zkrátí životnost často o desítky let a významně poničí i jeho estetickou funkci.  
V poslední době se bohužel začaly častěji vyskytovat úmyslná poškození zelně i mobiliáře, 
polámané větve, strhané cedule, poházené odpadky. Buďte prosím všímaví ke svému okolí, 
každá malá pomoc se počítá.   
Obec se v současné době stará o více než 70 000 m2 travnatých ploch, o XX stromů věku od 12 
do 5 let a desítky stromů dospělých či starých, o téměř 1 500 m stříhaných  živých plotů a cca 
dalších 10 000 ks keřů  rostoucích ve skupinách nebo jako solitéry, také o cca 500 m2 květinových 
výsadeb, 180 ks keřových růží  a o mobilní nádoby s květinovými výsadbami. Na všech těchto 
plochách musí někdo posekat, vytrhat plevel, ostříhat keře, ořezat stromy a také posbírat odpadky 
nebo shrabat na podzim listí a v létě zalévat. Tuto nezbytnou péči zajišťují dva zaměstnanci obce 
v součinnosti s dodavatelskou fi rmou. Celkem tak obec vynaloží každý rok na tyto účely více než 
milion korun.  Děkujeme všem občanům, kteří si vynaloženého úsilí váží a své okolí neničí ale 
naopak přiloží rádi v rámci svých možností ruku k dílu.

Bc. Pavlína Novotná

OBYTNÁ ZÓNA U DUBU

Ulice U Dubu
V červenci byla slavnostně otevřena „Obytná zóna ul. U Dubu Braškov – Valdek“,  na kterou se 
podařilo získat dotaci ve výši 4.321.776 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje 
regionů 2019+ v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.  
Stavbu realizovala společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., celkové náklady stavby dosáhly výše 
6.537.624 Kč. 

Ing. arch. Kateřina Dolejšová

Kulturní komise informuje
DATUM AKCE MÍSTO POŘADATEL

23.10.2021 
sobota

Posvícenský BIATLON In-line dráha na Háji Obec Braškov

23.10.2021 
sobota

Posvícenská zábava Restaurace Na Valdeku SK Braškov

29.10.2021 
pátek 
18:00 hod

Halloween Hasičské a fotbalové hřiště SDH Braškov

27.11.2021 
sobota 
18:30 hod

Taneční zábava Rock caff é 
Valdek

Restaurace Na Valdeku MUDr. Konečný

28.11.2021 
neděle

Rozsvícení vánočního 
stromu

Náves Obec Braškov

11.12.2021  
sobota

Vánoční besídka Restaurace Na Valdeku SDH Braškov

ihlášen zá ík startuje za t ínek :vlastní b ky a holekulich na hlav
Zbran se fasují na míst !!!

Další propozice na plakátech za átkem íjna 



A léta běží…
 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Rozloučili jsme se s našimi občany:

Luděk PRCHAL 29. 6. 2021 (58 let)

Jitka VOTAVOVÁ 12. 7. 2021 (57 let)

Marcela HRUBÁ 30. 8. 2021 (81 let)

   Čest jejich památce

Zprávy z komisí
UMÍSTĚNÍ Z-BOXu NA BRAŠKOVĚ

V naší obci bude umístěno samoobslužné výdejní místo Zásilkovny. Z-BOX se 40 schránkami napájený 
solárními panely bude umístěn při vstupu do sportovního areálu Jaroslava Valeše.  
Provoz bude k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

ROZVOZ OBĚDŮ V OBCI BRAŠKOV

PRO OBČANY SE SNÍŽENOU SOBĚSTAČNOSTÍ A TRVALÝM POBYTEM V OBCI BRAŠKOV 

NABÍZÍME ROZVOZ OBĚDŮ 

• CENA OBĚDA – 90 až 120 Kč
• CENA POLÉVKY K JÍDLU – 5 Kč
• ROZVOZ JE OD PONDĚLÍ DO PÁTKU 
• VÝBĚR ZE ČTYŘ JÍDEL
• JÍDLO VÁM BUDE DORUČENO V PLASTOVÉM JÍDLONOSIČI, KTERÝ UMYJETE A DALŠÍ 

DEN ODEVZDÁTE  
• OBĚDY SI NEMUSÍTE OBJEDNÁVAT NA CELÝ TÝDEN

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ROZVOZ OBĚDŮ VOLEJTE NA TEL.: 725 037 448 – PANÍ ŠTĚPÁNKA 
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Okénko pro děti

Veřejná sbírka ve prospěch Terezky Petříkové

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

MARCELA MLYNÁŘOVÁ: Bez bontonu, bez konvencí
Autorka vypráví o dobrodružných cestách po krásách naší země, 
o radostech a strastech prožívaných na své chalupě, o životních vrcholech, pádech a zvratech. Potvr-
zuje, že není podstatný věk,
ale přístup k životu, a navzdory všem ranám osudu je třeba vždy hledat  to dobré a nikdy se nevzdávat.

MARTIN ROSOCHA: Strážce stromů a jiné povídky
Soubor padesáti krátkých povídek, vystavěných na hranici fantazie a skutečnosti. Jsou inspirovány 
Rosochovým velkým vzorem, britským spisovatelem Roaldem Dahlem a jeho schopností přivést 
čtenáře k úžasu z naprosto nečekaného rozuzlení popisovaných situací.

HELENA VRÁBKOVÁ: Tajné tipy našich babiček
Vraťme se k babičkám! Najdeme u nich všechno. Dobré jídlo, dobré 
rady i dobré příběhy. Receptáře minulých generací skrývají poklady – nejen recepty na jednoduchá 
tradiční jídla, ale i bylinkovou lékárnu a praktické tipy pro domácnost.

S úsměvem do nového školního roku 2021/2022
Všem dětem přeji radostné vykročení do nového školního roku. Mějte hodně úspěšných a radostných 
dnů, spoustu nových kamarádů a dobrých učitelů. Také se těším na vaši návštěvu v naší knihovně, 
kde vás čeká řada krásných knih.

Věra Přibylová, knihovnice

DRAZÍ ANDĚLÉ VALDEC-
KÉHO HÁJE, z celého srdce 
Vám chceme poděkovat 
za Váš fi nanční příspěvek 
pro naši dcerku Terezku 
Petřikovou. 
Nejde popsat slovy, jaká 
to byla spoušť emocí, byli 
jste všichni milí a hodní 
a já měla pocit, že jsme 
jedna rodina . I když je 
život kolikrát „nefér“ do-
stala jsem z Vás spoustu 
síly, energie, lásky. Sílu 
bojovat za Terezky lepší 
život... vybrala se úžasná 
částka 103 635 Kč na po-
třebnou léčbu naši dcerky. 
Chci moc poděkovat všem 
zúčastněným, organizá-
torům, zpěvákům, skupi-
nám, panu Procházkovi, 
který tomu věnoval nejen 
spoustu času, ale i své srd-
ce, manželům Drábovým, 
celé obci Braškov, opravdu 
všem . 
Je hezké cítit že v tom ne-
jsme sami. Svět lásku má… 
Tisíckrát děkujeme ,

rodina Petříková

BELETRIE
Beran, L.: Kytice růží nebožtíkům nevoní
Cílek, R.: Jedenáct smrtelných hříchů
Dostál, R.: Královi rytíři
Formanová, M.: Nalakuj to narůžovo
Gibneyová, P.: Nebezpečná místa
Hepworthová, S.: Tchýně
Jacobsová, A.: Nebe nad Kilimandžárem
Janečková, K.:  Francouzský manžel
Kaufmann, L. B.: Vzpurná dcera
Leigh, J.: Babičky na tahu
Marly, M.: Madame Piaf a píseň lásky
Mlynářová, M.: Bez bontonu, bez konvencí
Mornštajnová, A.: Tiché roky 
Pawlowská, H.:  Tři metry vášně
Poncarová, J.: Cyklistka
Rosocha, M.: Strážce stromů a jiné povídky
Stell, D.: Čas změn
Viewegh, M.: Zrušený rok
Villardová, S.: Sen o štěstí
Vonduška, V.:  Záhada zlaté štoly

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ? 

	VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH�

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE

PODZIMNÍ PRANOSTIKY

NAUČNÁ LITERATURA
Gott, K.: Má cesta za štěstím
Oseidová, K.: Co vidíme ve hvězdách
Slunečná kuchařka. 70 tradičních pokrmů ze 
statku Slunečná
Vrábková, H.: Tajné tipy našich babiček

KNIHY PRO DĚTI
Anděra, M.: Jak si žijí mláďata
Brezina, T.: Poklad Bobří řeky
Brezina, T.: Safari v ohrožení
Brezina, T.: Světlo v močálu čarodějnic
Hodková, Z.: Když se v ZOO zhasne
Králová, D.: O duši lesa
Martišková, P.: Tanec v srdci
Martišková, P.: Útěk  za láskou
Otevřel, M.:  Štafík, Špagetka a psí kusy
Wohlleben, P.: Víš, kde bydlí zvířata?

VÝTVARNÝ KROUŽEK
PŘI OÚ BRAŠKOV

Již sedmým rokem zveme všechny děti, které mají chuť malovat a 
tvořit do výtvarného kroužku při OÚ Braškov. Scházíme se pravidelně

každý pátek od 16 do 18 hodin

ve výtvarné dílně v podkroví OÚ Braškov. Letošní sezónu zahaju-
jeme

v pátek 1. 10. 2021

Ing. arch. Kateřina Dolejšová
vedoucí kroužku      



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

Sport – SK Braškov
Vzhledem k nedohrané podzimní části minulého ročníku, který byl ukončen po 5.kole, a nenastar-
tování jakéhokoliv modelu jarní části soutěží, ač pravidla umožňují již momentálně soutěž ukončit 
po  odehrání jedné poloviny zápasů, byl v očekávání nový ročník vyhlížen příznivci sportu a fotbalu 
zvláště vyhlížen velmi netrpělivě. Cesta k němu byla ovšem velmi nejasná do posledních chvil. Vše 
ovšem popořadě.
Od února se začalo pomalu vše probouzet a čekalo se, zda bude ročník dohrán alespoň z poloviny, 
termíny startů se oddalovaly. Do toho se muselo provolit nové vedení FAČR, od okresů po valnou 
hromadu. Vše se poté promítlo do losování soutěží a termínů jejich začátků, který byl posunul o více 
než měsíc oproti předchozím létům a dále začátek soutěží byl vyhlášen o týden dříve. To způsobilo, 
že čas na přípravu nové sezony se zkrátil, zkomplikovalo to i plánování přípravných utkání včetně 
tradičních pohárů, které jsme museli letos vynechat.
Problém se sháněním soupeřů na přípravná utkání, kdy se tři přípravná utkání neodehrála, náš tým 
prověřil na domácí půdě Brandýsek a Družec, oboje s výhrou našeho mužstva. Dále během léta došlo 
k začlenění družstva Sparty Doly Kladno, která již několik let hrála v azylu na hřištích po okrese 
a tím se znovu obnovilo B-mužstvo našeho klubu, které bylo rovnou začleněno do 3. třídy našeho 
okresu. Obě mužstva trenují společně a část hráčů z B-mužstva dostala šanci si zahrát B-třídu. 
Před zahájením sezony nás opustil dlouholetý střelec Kuba Jaroš do Tuchlovic, kde dostal šanci si 

zahrát krajský přebor. Dále odešli Machuta, Kacafírek, někteří hráči A-mužstva nechtějí pokračovat 
v A mužstvu, posílili tedy B mužstvo.
Los soutěže nám na začátek nám určil na začátek Baník Švermov, kde jsme po přestřelce na obou 
stranách brali bod za remízu 5:5, penalty se od nového ročníku jako bonusový bod zrušily. Prohra 
v Loděnici jde na vrub všech, neboť domácí brali body jen díky naší nedisciplinovanosti a předvedená 
hra obou mužstev představovala výkon nejspodnějších soutěží. Třetí kolo nám doma představilo 
Hostouň B, dříve soupeř rovný, pro nás bohužel účast jeho A týmu v ČFL z něj udělala jednoho 
z adeptů na postup. Holt se budeme muset soustředit na dříve slabší dužstva, kde jsme nechávali 
body jako Jánošík. Co se týká posílení družstva kvalitními fotbalisty, mohu konstatovat, že nejspíše 
dorazila krize i sem a není kde brát. Stačí se podívat na vyšších soutěží. B-mužstvo začalo prvním 
kolem s Přítočenskou rezervou, kde ztratilo vedení a padlo 2:1. 
Mládež začala trénovat předposlední týden o prázdninách a letos budou hrát okresní přebor mladších 
žáků. Tímto jim a hlavně rodičům přeji hodně pevných sil a nervů.
Tímto bych chtěl již dopředu pozvat spoluobčany na tradiční posvícenskou zábavu 
s bohatou tombolou, která se bude letos konat 23.10. v Restauraci na Valdeku. 
K tanci a poslechu bude hrát kapela Paradoksy.

Martin Kalenda

B-mužstvo před zápasem ve Velkém Přítočně s jeho rezervou Mladší žáci SK Braškov

V letních měsících vyjela naše jednotka celkem k osmi požárům a sedmi technickým 
pomocem. Z těchto událostí stojí určitě za zmínku požár stodoly sloužící i jako garáž v 
Unhošti, kde jen díky včasnému ohlášení a zásahu hasičů nedošlo k větším škodám. Dále 
to pak byl technický zásah v kladenské teplárně, kde došlo k zahoření v 600tunovém 
zásobníku uhlí a jednotka asistovala při jeho vyprazdňování. Zatím posledním zásahem 
byl pak požár výrobní linky v pekárnách La Lorraine, kde členové jednotky spolu s pro-

fesionálními hasiči z Kladna prováděli hašení a rozbírání výrobní linky. Asi by se nanašel nikdo kdo by 
nezaznamenal přírodní katastrofu která postihla obce na jižní Moravě. V souvislosti s touto katastrofou, 
jsme zorganizovali ve dnech 28. a 29. června 2021 věcnou sbírku pro postižené obce. Za tyto dva dny 
se díky našim spoluobčanům i občanům okolních obcí podařilo nasbírat potřebný materiál o který byl 
v postižené oblasti zájem. Tři naši hasiči a jedna hasička pak vyrazili 30. 6. 2021 ve 3:00 s naloženým 
MANem s přívěsem směr Morava, konkrétně do obce Mikulčice. Nejeli sami, cestou se připojili ke koloně 
vozidel dobrovolných hasičů z Rud-
né a Chyňavy. I v těchto obcích 
hasiči uspořádali sbírku materiální 
pomoci, kterou do Mikulčic nejen 
dovezli, ale i na místě pak dva dny 
pomáhali s úklidem škod způsobe-
ných tornádem. 
Ale jak již bylo několikrát napsá-
no, nežije náš sbor jen zásahovu 
činností.
V sobotu, jednadvacáteho srpna, 
jednadvacátého roku, jednadvacá-
tého století si přišli na své příznivci 
hasičského sportu.
Na Braškově a to konkrétně na Valdeku se odpoledne odehrálo „Meziobecní derby“ v požárním útoku 
mezi SDH Braškov a SDH Pletený Újezd.
Soutěžilo se v kategoriích mladší žáci – mlžáci, starší žáci stržáci a chlapci a dvěvčata… ti to měli 
ale ztížené tím, že si před samotným útokem losovali danou pozici, takže kdo normálně dělá třeba 
koš, běžel na proudu a ten kdo nosí rozdělovač se šel ponořit do kádě se savicí. Takže jsme to nazvali 
„PoPletený útok“.

Počasí i nálada byla skvělá a výsledná 
„plichta“ kdy zvítězili mlžáci a děv-
čata z Braškova a stržáci a chlapci 
z Pletného Újezda byla naprosto 
zasloužená. Vítězům byly předány 
putovní poháry a diplomy, všem pak 
sladké medaile.
Po podaných výkonech se všichni již 
těšili na posezení s točeným selátkem 
na grilu a točeným kozlíkem na čepu.
Naše hasičské hřiště však neslouží 
jen ke sportovním aktivitám. Tento-
krát jsme ho využili k výcviku, a to 
konkrétně jednotky JPO V, předurčené 
na ochranu obyvatel. Výcvik spočíval 
v rozvinutí základny pro příjem eva-
kuovaných osob a poskytování první 

pomoci, včetně nasazení automatického defi brilátoru (AED). Ten je součástí našeho vybavení díky 
našemu vítězství v loňském ročníku ankety ADHR, kde nám byl předán jako mimořádná cena.

Za braškovské hasiče Hugo Laitner 

Hasiči informují

Výcvik jednotky JPO V

Sbírka pro obec Mikulčice 

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ SDH BRAŠKOV

Od 18. 8. jsme na 
Braškově pořádali 
hasičské soustře-
dění pro všechny 
naše oddílové čle-
ny. Od předškolních 
Plamínků, mladších 
a starších žáků až 
po dorost.
Během 5 dní jsme 
trénovali hasičské 
disciplíny, ale také 
jsm e s t ř í l e l i  z e 

vzduchovky, vydali se na výlet 
na kladenský hokejový stadion 
bruslit, uspořádali letní večerní 
kino, večerní bojovku pro mladší 
a další aktivity.
Nechybělo ani vyřazení Tazmá-
nů do dorostu a v rámci sou-
středění i přátelský Popletený 
útok s kamarády z Pleteného 
Újezdu. O této nové netradiční 
soutěži bude samostatný pří-
spěvek, nicméně účastnili se jí 
obě naše žákovská družstva a 
klání skončilo nerozhodně 1:1.

Tréninky byly složité, obě naše druž-
stva žáků jsou zcela nově postave-
na, do Soptíků přešla hned šestice 
Plamínků a po odchodu ostřílených 
matadorů a matadorek do kategorie 
dorostu byli Tazmáni doplněni mladší-
mi Soptíky. Nadšení ale nechybí a jistě 
se i v nové sezoně budeme pokoušet 
o dobré výsledky.
Děkuji všem vedoucím, kuchyni a Hok-
rům za bezvadný průběh soustředění.
V zář í nám začala nová sezóna 
2021–2022 a hned v sobotu 4. 9. 
2021 jsme vyrazili na tradiční závody 
v dvojboji do Plchova. Tazmánům se 
dařilo a celkově byli Stříbrní a Soptíci 
získali bronz.

Nyní se připravujeme na další závody v požárním útoku a na branný závod dlouhý 2,5 km se střelbou 
ze vzduchovek, lezení po laně atd.

Markéta Chalupová, hlavní vedoucí Mladých hasičů


