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ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU
září 2022  Ročník: 32 Číslo: 3

Slovo místostarostyPozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na 

19. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV

které se koná 

V PONDĚLÍ 19. 9. 2022 OD 16.00 HOD. NA OTEVŘENÉM 

PROSTRANSTVÍ U PÓDIA NA HÁJI 

(LESOPARK VALDEK)

s tímto programem:

1. Zahájení

2. Zpráva o finančním hospodaření obce k 31. 8. 2022

3. Rozpočtová opatření č. 6 a 8 na rok 2022, schválená radou obce

4. Vydání Změny č. 2 územního plánu Braškov formou opatření 

obecné povahy

5. Schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Braškov (2013–

2022)

6. Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 385/4 v k.ú. Braškov 

7. Souhlas s přijetím finančních darů na festival Valdecký háj

8. Darovací smlouva na speciální požární automobil IVECO TA2 od 

HZS Jihočeského kraje

9. Smlouva o bezúplatném převodu pneumatik od KŘP Karlovar-

ského kraje

10. Smlouva o bezúplatném převodu počítačů od KŘP kraje Vysočina

11. Smlouva na zajištění provozu a údržby veřejného osvětlení

12. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z veřejné sbírky po-

řádané Obcí Braškov

13. Změna názvu části ulice Rudé armády na Braškovská (jen u čp. 7 

– provozovny Veseta s.r.o.)

14. Analýza dopravní obslužnosti – Magistrát města Kladna

15. Převod pozemku p.č. 41/2 v k.ú. Braškov

16. Diskuse

17. Usnesení a závěr

foto: Ing. J. Kolrusz

Vážení spoluobčané,

léto nám končí a s podzimem se nám přiblížily volby. Staré zastupitelstvo se sejde 
naposledy 19. září a všechny vás srdečně zvu. Na závěr funkčního období bych chtěl 
poděkovat občanům, kteří se významnou měrou podílí na zpříjemňování života v naší 
obci svou prací a aktivitami, které přináší užitek a radost nám všem v naší obci. Děkuji 
těmto dámám a pánům: 
Markétě Chalupové, Míše Špačkové, Zuzaně Malé, Pavlíně Novotné, Pavlu Stádní-
kovi, členům kulturní komise, kteří uspořádali několikrát vítání občánků Braškova a 
organizovali gratulace jubilantů seniorů v obci; 
Jiřímu Kolruszovi, předsedovi komise životního prostředí, který tuto komisi vedl několik 
volebních období a zasloužil se nejenom o ekologickou osvětu pro naše občany, ale také 
o mnoho ekologických projektů v obci;
Věře Přibylové, která vedla naši obecní knihovnu od roku 1960 a je majitelkou Certifi kátu 
o vytvoření českého rekordu v délce působení dobrovolné knihovnice v České republice, 
Barboře Zábranské, která knihovnu vede nyní;
Věře Přibylové a Kateřině Dolejšové, které vedou velmi oblíbeny výtvarný kroužek 
pro děti z Braškova;
Monice Randákové a Štěpánce Pilátové, které organizovaly několikrát Rozsvěcení 
vánočního stromu;
Marcele Šímové, která vede provoz sběrného dvora a zajišťuje úklid autobusové zastávky 
na Braškově;
Mojmíru Konečnému, Milanu Procházkovi, Kateřině Dolejšové, Markétě Chalupové, 
hasičům z SDH Braškov, kteří uspořádali hudební festivaly, divadelní představení a 
akci Křeslo pro hosta;
Štěpánce Pilátové a Marii Mařencové, které zajišťují rozvoz obědů pro naše seniory;
Hasičům SDH Braškov za organizaci každoročního programu pro naše nejmladší občany, 
a to ke Dni dětí, Pálení čarodějnic, Halloween, Mikulášskou nadílku, dětský karneval, dále 
pro dospělé posvícenskou zábavu, hasičský bál, velikonoční zábavu a mnoho dalších akcí; 
Pavlu Horníkovi, který pečuje o rozvoj vozového parku SDH Braškov.                
Markétě Chalupové, Kateřině Dolejšové, Míše Špačkové za uspořádání letního tábora 
pro děti;
Markétě Chalupové, Míše Špačkové, Lence Šmídové a dalším ženám hasičkám, které 
učí a vedou mladé hasiče, kteří jsou úspěšní na hasičských závodech;
Václavu Beranovi, Tomáši Votavovi a Pavlu Stádníkovi za organizaci každoročních 
turnajů v nohejbale a panu Beranovi za správu víceúčelového hřiště na Braškově;
FC Braškov Jiřímu Petákovi, Miroslavu Doksanskému a Martinu Kalendovi za vedení a 
péči o nejmladší braškovské fotbalisty a Vladimíru Houškovi za údržbu fotbalové zeleně;
Michalu Turnovi a Pavlovi Stádníkovi za organizaci závodů „Kolem okolo Háje“ pro 
nejmenší občany a pro dospělé biatlon kolem Háje;
Vladimíru Drábovi, Kateřině Dolejšové, Michalu Webrovi, Iloně Konečné, Janu 
Altnerovi, manželům Ivaně a Václavu Zelenkovým, Michailu Olarovi za starostlivou 
péči o ukrajinské uprchlíky, kteří s námi žijí v obci od začátku ruské agrese na Ukrajině;  
Tomáši Votavovi, Pavlu Stádníkovi a Pavlu Burgerovi, bez jejichž každodenní péče 
o pořádek v obci, udržování zeleně a organizaci všech obecních akcí, by se obec neobešla;
Hugovi Laitnerovi za servis a údržbu IT v obci.          
Poděkování patří též všem našim dobrovolným hasičům a sponzorům, bez nichž by se 
většina akcí ani neuskutečnila.
Děkuji majitelům fi rmy Kartex, která po všechna léta tiskne tento obecní čtvrtletník 
bezplatně. 
Děkuji všem zastupitelům za čtyřletou práci pro obec a našim dvěma úřednicím paní 
Jarmile Hehejíkové a paní Markétě Chalupové za jejich pomoc při naší práci zastupitelů.

Vážení občané, přeji vám pěkné podzimní dny, pevné zdraví a šťastnou volbu nového 
zastupitelstva!

Ing. Petr Vacek, místostarosta



Zprávy z obecního úřadu

Zastupitelstvo obce po projednání

a) bere na vědomí: 
1. Zprávu o finančním hospodaření obce k 31. 5. 2022 
2. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2022 schválené radou obce 

b) schvaluje: 
1.  Účetní závěrku za rok 2021 s výsledkem hospodaření ve výši 5.326.132,21 Kč.
2. Závěrečný účet obce za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2021 bez výhrad
3.  Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2022
4. Aktualizaci Programu rozvoje obce z června 2022
5. Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na poz. p.č. 377/2 v k.ú. 

Braškov, číslo smlouvy E 17-089, 090-1
6. Výběr dodavatele na akci „Braškov – Dopravní automobil“ pro JSDH a uzavření kupní 

smlouvy s p. Milanem Čapkem za nabídkovou cenu 1.018.506,61 Kč vč. DPH.
7. Přijetí dotací na projekt „Braškov – Dopravní automobil“ ve výši 300.000 Kč od Středo-

českého kraje a 450.000 Kč od Ministerstva vnitra ČR GŘ HZS.
8. Smlouvu o bezúplatném převodu automobilu AVIA A75L od Krajského ředitelství policie 

Ústeckého kraje.
9. Aktualizovanou smlouvu se Středočeskými vodárnami a.s.. o dodávce vody a odvádění 

odpadních vod pro čp. 11 OÚ Braškov.
10. Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 2015/3/06 s AVE Kladno s.r.o..
11. Dodatek č. 1 nájemní smlouvy a Smlouvu o spolupráci s nájemcem restaurace Na Valdeku 

včetně Směrnice pro poskytování finančního příspěvku z rozpočtu Obce Braškov na rok 
2022 v rámci projektu podpory stravování seniorů s omezenou mobilitou. 

12. Uzavření Smlouvy o poskytování služeb Platebního portálu s Regionální dotační kan-
celáří.

13. Uzavření bezúplatné smlouvy o dílo se společností Uno-Society s.r.o. na přípravu, 
zpracování a podání žádostí o poskytnutí dotace na projekt „Pořízení portálu občana 
pro Obec Braškov“.

14. Kupní smlouvu na odkup pozemků p.č. 287 a p.č. 292/23 v k.ú. Braškov za celkovou cenu 
460.800 Kč a Smlouvu o úschově peněz.

15. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2022.

c) souhlasí: 
1. S přijetím finančního daru od Stč. kraje ze Středočeského Fondu na podporu participa-

tivních rozpočtů obcí ve výši 50.000 Kč.
2. S uzavřením darovací smlouvy se společností s r.o. EUC Klinika Kladno s.r.o. na peněžitý dar 

ve výši 15.000 Kč na kulturní akci.
3. Se zveřejněním záměru na prodej pozemku p.č. 385/4 o výměře 111 m2.
4. Se zveřejněním záměru na směnu obecních pozemků za pozemky ve vlastnictví p. Š. Hřebí-

kové o celkové výměře 900 m2.

d) pověřuje starostu obce: 
• podpisem smluv a ke všem úkonům, které jsou potřebné k provedení výše uvedených a 

zastupitelstvem schválených bodů dnešního usnesení

USNESENÍ
18. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného 

dne 20. června 2022 na otevřeném prostranství u pódia 
na Háji (lesopark Valdek)

• souhlasí
• s navýšením ročního příspěvku pro MŠ Braškov
• s vyhlášením veřejné sbírky „Václav Burger z Braškova“, a to na období od 10. 7.  2022 

do 11. 9. 2022 na území Obce Braškov. Formou označených 2 kusů přenosných poklad-
niček, které budou umístěny na Obecním úřadě Braškov a u vstupu na Valdecký háj při 
konání charitativního festivalu „Valdecký háj“ za účelem fi nanční pomoci nemocnému 
Václavu Burgerovi z Braškova   

• s výší vstupného na divadelní představení „Tonka Šibenice“
• s pronájmem 1 ks mobilního WC na divadelní představení „Tonka Šibenice“         

• schvaluje
• termín 81. schůze RO na 4. 7. 2022 v 15:00 hod OÚ Braškov

81. schůze rady 18. 7. 2022
Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• s rozpočtovým opatřením č.7
• s měsíčním navýšením poplatku za mobilní rozhlas
• s nákupem a montáží nové klimatizační jednotky do Muzea sportu 
• s nákupem a montáží digestoře do Muzea sportu
• s instalací vjezdové závory na pozemku 278/1 v k.ú. Braškov 
• s fi nančním příspěvkem na akci – Kolem okolo Háje
• s nákupem motorového čerpadla na čistící stroj Nilfi ks
• s fi nančním příspěvkem na divadelní představení – Ženská s čertem v těle
• s výší vstupného na divadelní představení – Ženská s čertem v těle   

• schvaluje
• čerpání fi nančních prostředků z veřejné sbírky „Pomoc Ukrajině“ pro uprchlíky do-

časně žijící v Obci Braškov
• termín 82. schůze RO na 1. 8. 2022 v 15:00 hod OÚ Braškov

82. schůze rady 1. 8. 2022
Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• znalecký posudek o ceně pozemku 385/4 v k.ú. Braškov

• souhlasí
• s vyřazením časomíry na fotbalovém hřišti z majetku obce (invent. č. 401)
• s vyřazením klimatizace na Muzeu sportu z majetku obce (invent. č. 406)  
• se zahradní úpravou záhonu před OÚ Braškov
• s přijetím darovacích smluv na akci – Vadecký háj
• s výší poplatku Ochrannému svazu autorských pro práva k dílům hudebním, z.s.   

• schvaluje
• termín 19. zasedání zastupitelstva Obce Braškov na 19. 9. 2022 od 16:00 hod. v lesoparku 

Háj
• termín 83. schůze RO na 15. 8. 2022 v 15:00 hod OÚ Braškov

83. schůze rady 15. 8. 2022
Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• se změnou názvu části ulice Rudé armády na Braškovská - podél provozovny Veseta s.r.o.
• s výměnou venkovních map u cyklostezky v infostojanech 
• s doplněním kamerového systému při vjezdu do v ul. Rudé Armády (vjezd do obce od 

dálničního mostu)
• s podáním žádosti a následným podpisem smlouvy o dotaci jednotek SDH obcí za zásah 

na požár v Hřensku 

• schvaluje
• termín 84. schůze RO na 29. 8. 2022 v 15:00 hod OÚ Braškov

84. schůze rady 29. 8. 2022
Rada obce Braškov po projednání:

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

• souhlasí
• s rozpočtovým opatřením č. 8
• s vypracováním návrhu pravidel pro pronájem objektu – V Dubinách čp. 388 

• schvaluje
• převod fi nančních prostředků z rezervního fondu MŠ na pořízení mrazáku
• termín 85. schůze RO na 5. 9. 2022 v 15:00 hod OÚ Braškov

USNESENÍ
79. schůze rady 6. 6. 2022

Rada obce Braškov po projednání:

• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• výkazy za čtvrt roku z MŠ
• stanovení výše úplaty v MŠ na školní rok 2022/2023
• v září proběhne přezkum hospodaření za 1–6/2022  

• souhlasí
• s nákupem Access point UBNT UniFi nanoHD – přístupový bod
• s nákupem pračky do Muzea sportu   
• s přijetím daru v hodnotě 15.000 Kč od EUC klinika Kladno na festival Valdecký 

léto 
• s podáním žádosti o dotaci na projekt: Digitalizace veřejné správy – Braškov
• s uzavřením smluv na provedení práce - natírání obecního mobiliáře
• s přijetím daru (balených vod) od společnosti VESETA s.r.o. 

• schvaluje
• záměr na odkoupení pozemků parc.č. 278 a 292/23 v k.ú. Braškov a předloží zastupi-

telstvu návrh kupní smlouvy   
• termín 80. schůze RO na 27. 6. 2022 v 15:00 hod OÚ Braškov

80. schůze rady 27. 6. 2022
Rada obce Braškov po projednání:

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



ADAPTAČNÍ A JAZYKOVÉ KURSY PRO 
UKRAJINSKÉ DĚTI

Zprávy z obecního úřadu

Díky dotacím z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchov ČR, které naše obec získala, jsme 
mohli od června do srpna zaštítit adaptační a jazykové kursy pro ukrajinské děti z naší obce, 
ale i z blízkého okolí. Děti nedocházely pouze do učeben (v Braškově a na Kladně), ale cesto-
valy po celé ČR, navštívily na několik dní Trutnov, Kutnou Horu, Lomnici nad Popelkou nebo 
Prahu. Na konci kursů všechny děti obdržely certifi káty o jejich absolvování – viz přiložené 
foto. Veškerou administraci za celý projekt vzala na svá bedra paní Helena Doubková, lektorka 
českého jazyka.

Ing. arch. Kateřina Dolejšová

Ukrajinské děti s lektorkou Helenou Doubkovou

HOSPODAŘENÍ OBCE BRAŠKOV K 31. 7. 2022
příjmy rozpočtu

Paragraf Název položky SR (Kč) UR (Kč) výsl. k 31.7. (Kč)

Daňové příjmy 14 885 000 14 885 000 10 219 066,92

Poplatek za komunální odpad 1 150 000 1 150 000 1 052 544

Poplatek ze psů 26 000 28 000 27 450

Správní poplatky 10 000 10 000 5 080

Přijaté transfery 404 100 4 844 601 4 281 091,67

3312 Hudební činnost 70 000 70 000 15 000

3314 Činnosti knihovnické 0 0 0

3319 Ostatní záležitosti kultury 5 000 5 000 5 600

3421 Přijaté neinv.dary 0 53 600 50 800

3613 Nebytové hospodářství 191 001 191 001 51 003

3631 Veřejné osvětlení 50 370 50 370 0

3639 Komunální služby a územní rozvoj 15 500 15 500 15 334

3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů 80 000 80 000 41 920

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 30 000 157 850 157 850

6171 Činnost místní správy 17 000 17 000 48 542

6221 Humanitární zahr. pomoc 0 193 800 251 800

6310 Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací 1 000 1 000 264

CELKEM 16 934 971 21 558 922 16 223 345,59

Stavy na účtech ZBÚ 9201467,95 Kč
   ČNB 7130398,19 Kč
   Celkem 16 331 866,14 Kč 

výdaje rozpočtu

Paragraf Název položky SR (Kč) UR (Kč) výsl. k 31.7. (Kč)

2212 Silnice 100 000 100 000 0

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 650 000 1 429 860,51 68 970

2223 Bezpečnost silničního provozu 122 000 122 000 96 618

2341 Vodní díla v zemědělské krajině 600 000 490 441 0

3111 Mateřské školy 400 000 814 132 813 986,16

3312 Hudební činnost 248 000 248 000 128 889,44

3314 Činnosti knihovnické 129 000 129 000 39 321

3315 Činnosti muzeí a galerií 298 000 428 000 150 245,12

3319 Ostatní záležitosti kultury 74 000 74 000 9 243

3399 Záležitosti kultury 35 000 59 127 44 710

3412 Sportovní zařízení ve vlast.obce 2 220 000 7 453 594 118 977,50

3421 Využití volného času dětí a mládeže 447 500 458 300 356 763

3613 Nebytové hospodářství 1 347 000 1 127 700 82 746,77

3631 Veřejné osvětlení 354 000 354 000 188 556,60

3632 Pohřebnictví 20 000 20 000 12 775

3635 Územní plánování 0 36 300 36 300

3639 Komunální služby a územní rozvoj 858 000 610 200 123 342,71

3721 Sběr a odvoz nebezp.odpadů 40 000 40 000 0

3722 Sběr a odvoz komun.odpadů 748 000 548 000 222 145,98

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 160 000 140 000 42 143,64

3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 0 240 000 125 183,91

3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 2 246 871 2 326 871 1 105 376,59

3900 Ostatní činnosti související se službami pro f.o. 50 000 50 000 0

5213 Krizová opatření 200 000 200 000 0

5512 Požární ochrana 930 000 1 314 240 982 590,34

6112 Zastupitelstva obcí 1 300 000 1 300 000 800 276,19

6171 Činnost místní správy 2 962 600 2 977 359,01 1 656 838,36

6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá 0 780 000 215 598

6310 Obecné příjmy a výdaje z fi n.operací 10 000 10 000 5 838

6320 Pojištění funkčně nespecifi kované 340 000 340 000 183 575

6399 Ostatní fi n.operace 45 000 45 000 17 480

CELKEM 16 934 971 24 266 124,52 7 628 490,31

(SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet)

A léta běží…
 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Rozloučili jsme se s naším občanem:
Miroslav KANKRLÍK 24. 6. 2022 (67 let)
   Čest jeho památce

Narodili se:
Martin FAJT 16. 6. 2022
Matěj SMEJKAL 27. 6. 2022
   Blahopřejeme

otestujte si paměť

Pokud se vám zhoršuje paměť, můžete navštívit Poradnu Včera. Nabízí krátký test 
paměti, který u vás či u vašich blízkých prověří, zda je vše v přiměřené normě.

Pokud v poradně zjistí, že výsledky naznačují možný problém, doporučí návštěvu odborného lékaře. 

„Mnohé problémy s pamětí mají léčitelnou příčinu, a čím dříve se přistoupí k odpovídající léčbě, 

tím lepší jsou vyhlídky. Včasná diagnostika je důležitá například i u Alzheimerovy nemoci,“ uvádí 

sociální pracovnice Lada Náprstková. V poradně je třeba objednání předem na tel. 774 826095 

nebo na mailu poradna.kladno@dementia.cz. Služby jsou zdarma.



Zprávy z komisí

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ V OBCI BRAŠKOV
Nejedná se o  fráze, ale o  cílený dlouhodobý proces vedení obce. Obecní zastupitelstvo 
pevně trvá na svém postoji pro zachování venkovského rázu obce. Stále odolává tlakům 
developerů na výstavbu industriálních objektů na zemědělské půdě v extravilánu obce. Po-
dařilo se nám aktualizovat a obhájit územní plán obce (ÚPO) tak, aby vlastníci zemědělských 
pozemků nemohli prodávat spekulantům a developerům zejména lukrativní půdu u dálnice. 
Nedílnou součástí ÚPO je totiž Územní systém ekologické stability (ÚSES). Ten do ÚPO 
pevně zakotvil významné krajinné lokality, na kterých je vyloučena jakákoliv zástavba. Mezi 
tyto krajinné lokality patří zejména Lokální biocentra (LBC), Významné krajinné prvky 
(VKP) a Lokální biokoridory (LBK), které propojují všechna LBC a VKP. Funkci lokálních 
biokoridorů plní vybrané lesní a polní cesty s alejemi. Nutno připomenout, že obec musela 
nejprve vykoupit pozemky pod původními polními cestami, které byly v padesátých létech 
rozorány ve prospěch kolektivizace zemědělství a zakládání JZD. Byly to primitivní cesty 
a převážně bez stromových alejí. 
Jen pro ilustraci LBC1 a LBC2 jsou na Kamence ve Valdeckém lese. První je na konci směrově 
přímého úseku a druhé naproti lovecké chatce. LBC3 se nachází v místě tří tůní ve valdecké 
Dubině, LBC4 je lesopark nad Valdekem vpravo vedle cyklostezky před přechodem silnice do 
Kyšic.  LBC5 je území za ČOV, připravené pro revitalizaci Braškovského potoka s rybníkem a 
dvěma tůněmi. Lokální biokoridory spolu s chodníky a cyklostezkou nám současně otevírají 
další přírodní cesty pro spojení se sousedním obcemi Velkou Dobrou, Družcí, Kyšicemi, 
Pleteným Újezdem, Horním Bezděkovem a Kladnem. Slouží také k rekreaci a bezpečnému 
pohybu turistů.
VKP1 tvoří louky v lokalitě „Štědrý“, VKP2 louky pod Valdeckým lesem. Charakteristická je 
pro ně přírodní vegetace a soutok pěti potoků, z nichž tři pramení ve Valdeckém lese. Tyto 
potoky napájely jedinečné družecké přírodní koupaliště „V Zátiší“ až do konce 50. let, než 
bylo zničeno fekáliemi z kravína ve Velké Dobré. VKP3 je přírodní lokalita pod braškovským 
lesíkem Skalka. Významnou úlohu má v ÚPO i vymezení území pro záměr protihlukového 
valu podél dálnice D6. Po osázení vhodnými dřevinami bude dalším příspěvkem pro zlepšení 
ovzduší a snížení hlučnosti v obci.
Systematická výsadba stromů a keřů v obci začala už v roce 2008 v souvislosti s revita-
lizací rybníků a návsí Braškova a Valdeku. Tedy ještě před tím, než vědci a klimatologové 
začali bít na poplach, že výsadba stromů je nejúčinnější opatření proti hrozbě globálního 
sucha a změny klimatu planety. Do současnosti bylo vysázeno více než 1100 stromů, přičemž 
je nutno připočítat asi 10 % navíc jako dosadbu za uschlé v prvních třech až pěti letech po 
výsadbě. Právě v této fázi je totiž rozhodující zálivka. Díky luxusu dvou rybníků s dobrými 
prameny v obci vodu pro zavlažování nepostrádáme.  Avšak aleje ve východní části katastru 
jsou vzdáleny několik kilometrů od rybníků, což zálivku stromů značně komplikuje.
Ministerstvo životního prostředí má Plán pro zlepšení kvality ovzduší (PZKO). Oslo-
vuje obce a města a na základě výsledků měření blízkých hygienických stanic je nabádá 
k  řešení zhoršeného stavu. Podle negativních výsledků měřených v  Kladně je Braškov 
mezi ohroženými obcemi, avšak ne zplodinami z lokálních topenišť. Ohradili jsme se proti 
tomuto tvrzení MŽP s tím, že pro vytápění je používán převážně plyn a elektřina a že se 
jedná o emise z tranzitní kamionové dopravy, o jejíž zákaz usilujeme již od roku 2014. 
Dodnes ani ve spolupráci s MŽP nebylo však cíle dosaženo. Současný stav je takový, že se 
podařilo zrušit zákaz kamionů přes Přítočno po silnici I/61 a nad Braškovem je pro lepší 
orientaci svislé značení pro možnost odbočení na D6 přes Velkou Dobrou. Výsledek je, že 
kamiony už nejezdí jen přes Braškov, ale také i přes tyto dvě obce. Nyní se zpracovává tzv. 
makrosimulační studie pro možnost vyloučení tranzitu přes obec Braškov. Magistrátu města 
Kladna již několik let na všech úrovních připomínáme, že tento problém mohl být dávno 
vyřešen stavbou obchvatu Kladna, největšího města Středočeského kraje. Tato stavba 
však nepatří mezi jeho priority!
Obec Braškov má bezpochyby výhodu před většinou ostatních, které nebyly tak prozíravé, 
aby ustanovily komisi pro životní prostředí a veřejný pořádek. Tyto obce se proto nemohly 
patřičně věnovat některým důležitým dokumentům. Zvláště kvalitní Územní plán a Územní 
systém ekologické stability je pro budoucnost obcí nesmírně důležitý. Stačí se rozhlédnout 
po krajině podél dálnice zvláště směrem ku Praze. Na kvalitní zemědělské půdě přibývají 
stále další zejména skladové objekty.
Odpadové hospodářství v obci se nám podařilo optimalizovat v souladu se současnými 
evropskými trendy tak, aby nejfrekventovanější druhy odpadu, jako plasty, směsný (zbyt-
kový) odpad a bioodpad, byly sváženy přímo od domů. Pro bioodpad však stále platí, že 
nejekonomičtější řešení je zahradní kompostování. Pro ostatní druhy, jako sklo a kovy 
jsou na vhodných místech obce umístěny sběrné kontejnery.  Železný šrot, obalový hliník, 
elektroodpad, jedlé tuky a oleje v plastových lahvích z domácností je možné odevzdat ve 
Sběrném místě obce naproti Stavmatu v obvyklých provozních hodinách. V letní sezóně od 
května do listopadu je zde možné odkládat kompostovatelný odpad ze zahrad jen každou 
poslední sobotu v měsíci.
Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v  obci jsou zakotvena v  obecně 
závazné vyhlášce OZV č. 2/2016. V souladu s předpisy Ministerstva vnitra jsou pro volný 
pohyb psů vyhrazena pouze dvě místa. Přitom i tam pes musí být pod neustálým dohledem 
a přímým vlivem zodpovědné osoby. Na ostatních veřejných prostranstvích je možný pohyb 
psů pouze na vodítku a to tak, že při vzájemném míjení musí být délka vodítka zkrácena na 
bezpečnou délku. Psa s agresivními sklony by měl majitel navíc vybavit náhubkem. V naší 
obci už došlo ke dvěma závažným zranění osob, a proto o další případy již nestojíme.

Aby nedocházelo k nekontrolovanému úbytku zeleně v obci, posuzuje Komise životního 
prostředí závažnost důvodů v žádostech občanů ke kácení dřevin. V oprávněných případech 
připraví Rozhodnutí o kácení, které je vždy podmíněno povinností žadatele zajistit přimě-
řenou náhradní výsadbu. Nevhodná výsadba stromů patří mezi nejčetnější příčiny při 
řešení sousedských sporů. Převážně se jedná o nevhodné stromy a dále o nedostatečnou 
vzdálenost od hranice sousedních pozemků. Stromy dosahující výšky 3 metry musí být 
sázeny nejméně 3 metry od hranice. Menší vzdálenosti mají devastující dopady. Kořeny 
nevratně roztrhají podezdívku oplocení, větve nejenže přesahují na sousední pozemek, 
ale poškozují oplocení jak oděrem, tak trvalou vlhkostí ve stínu a znemožňují jeho údržbu.
Ukazatele kvality životního prostředí a spokojenost obyvatel jsou hlavním cílem vedení 
obce. Dostupnost lékařské péče a lékárny, nákupu potravin, mateřské školy, veřejné do-
pravy, restaurací, sportovišť, dětských hřišť nás řadí určitě mezi favority. Prestižní Sbor 
dobrovolných hasičů, podporující i  výchovu mladé generace, informační a bezpečnostní 
systém s  kamerami na klíčových místech obce jsou zárukou bezpečnosti občanů. Stačí 
nahlédnout do Programu rozvoje obce Braškov v  Braškovských novinách čtvrtletně 
aktualizovaných, abychom zjistili, co nás ještě čeká. Během putování po zemích českých 
a moravských navštěvuji ve městech nejprve Informační středisko. Otevírám vždy nejen 
mapy a pamětihodnostmi, ale také místní noviny. S uspokojením vždy shledávám, že s tak 
kvalitně zpracovaným místním zpravodajem jsem se nikde nesetkal.

Ing. Jiří Kolrusz, Komise životního prostředí

Valdecký rybník

Braškovský  rybník

Dubová alej Lovecká chatka u Kamenky

Ovocná alej „U křížku“ Lesní tůně v Dubině Odpočívka v Dubině



Kulturní komise informuje

AKCE V OBCI BRAŠKOV 2022

DATUM AKCE MÍSTO POŘADATEL

17. 9. 2022 
sobota 

od 13:00

KOLEM OKOLO HÁJE – III. 
ročník dětského cyklo-

závodu
In-line DRÁHA Na Háji Obec Braškov

22. 10. 2022 
sobota 

od 12:00 
prezence 

Posvícenský BIATLON – II. 
ročník zábavné soutěže pro 
Dorost od 15 let, dospělé 

ženy a muže (běžky různé 
velikosti a povinný kulich) 

In-line DRÁHA Na Háji Obec Braškov

22. 10. 2022 
sobota 

od 19:00
Posvícenská zábava Sál Restaurace Na 

Valdeku
SK Braškov

4. 11. 2022 
pátek 

od 18.00
Hallowenská stezka pro děti Hasičské hřiště SDH Braškov

5. 11. 2022 
sobota

od 18:00
(75 min)

Divadelní medailón „Ženská 
s čertem v těle“. Vzpomín-
ka na šansoniérku Ljubu 

Hermanovou. Vystoupí herci 
Jana Hermachová a 

Jíří Klem.

Sál Restaurace Na 
Valdeku

Obec Braškov

27.11.2022 
neděle 

od 17:00

Rozsvícení vánočního stromu 
na první adventní neděli Náves Obce Braškov Obec Braškov

3.12.2022 
sobota 

od 15.00
Mikulášská dětská zábava Sál Restaurace Na 

Valdeku
SDH Braškov

Zprávy z MŠ

VÝTVARNÝ KROUŽEK
PŘI OÚ BRAŠKOV

Již osmým 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 zahajujeme 7. 10. 2022 v 16 hod

Ing. arch. Kateřina Dolejšová, vedoucí kroužku

V měsíci září jsme se v naší mateřské škole přivítali s novými dětmi, ale i s dětmi, které již 
školku navštěvovaly. Nově příchozí děti se postupně seznamují s novými kamarády, paní 
učitelkami, ostatními zaměstnanci MŠ. Budeme poznávat nejenom svoji školku, ale i její okolí, 
budeme si hrát, zpívat, tancovat, malovat, cvičit, učit se nové věci a dělat vše, co nás baví. 
Chystáme různá divadelní představení, výlety, tvořivá odpoledne a spoustu dalších zajímavých 
aktivit. Těšíme se, že i tento školní rok si užijeme spoustu legrace a zábavy.

Kolektiv MŠ Braškov



Knihovna

Okénko pro děti

NOVÉ PŘÍRŮSTKY V KNIHOVNĚ
Na konci srpna se můžete těšit na nové tituly, o které se naše knihovna rozroste. Bylo poří-
zeno celkem 60 titulů, takže si myslím, že na své si přejde každý. Bude na výběr z několika 
novinek a bestsellerů z různých žánrů. Od detektivek, historických románů až po romantické 
příběhy, které Vás svým napínavým vyprávěním vtáhnou do děje.
Potěšíme i mladé čtenáře, na které budou čekat poslední 2 díly Deníku malého poseroutky 
nebo se budou moci pustit do řešení záhad s klubem Tygrů.

TIP
Jak asi mnozí víte spisovatelka thrillerů Shari Lapena, kterou jste mohli vidět 10.–11. 6. 2022 
v Praze. Vydala jeden z nejočekávanějších thrillerů roku, a právě ten si můžete půjčit v 
místní knihovně.

Děj:
Nejnovější příběh mistryně psychothrilleru – opět dokonale drásavý a neodložitelný. Brecken 
Hill je drahá adresa. Musíte mít hodně peněz, abyste tu mohli bydlet. Tak jako Fred a Sheila 
Mertonovi. Žádné bohatství vás však neochrání, když vám u dveří zazvoní vrah. Manželé 
Mertonovi byli brutálně zabiti pár hodin poté, co přivítali na velikonoční nedělní večeři 
své tři dospělé děti. Ty jejich smrt pochopitelně těžce nesou. Nebo ne? Na každého z nich 
čeká pohádkové dědictví. Svého náladového otce nesnášeli a netečná matka se jich nikdy 
nezastala. Na jednoho z nich to bylo možná už příliš. Ale na koho? Je-li váš sourozenec vrah, 
chtěli byste to nejspíš vědět.

TOP 10 Z NOVINEK
1. Anne Jacobsová – Panský dům 5 Bouře 
2. Kateřina Tučková – Bílá voda 
3. Lars Kepler – Stalker 
4. Scarlett Wilková – Až uvidíš moře
5. Simona Monyová – Osud mě má rád
6. Tereza Brodská – Moje máma Jana Brejchová
7. Joanne Katjhleen Rowling – Neklidná krev
8. Táňa Keleová Vasilková – Tři sestry + moje recepty
9. Vlastimil Vondruška – Královražda na Křivoklátě
10. Magdalena Knedler – Porodní sestra z Osvětimi
   

DĚTSKÉ NOVINKY
1.  Vojtěch Matocha – Prašina: Křídový panáček 1 (komiks)
2.  Vojtěch Matocha – Prašina: Křídový panáček 2 (komiks)
3.  Jeff Kinney – Deník Malého poseroutky 15
4.  Jeff Kinney – Deník Malého poseroutky 16
5.  Thomas Březina – Klub Tygrů: Chrám hromů
6.  Thomas Březina – Klub Tygrů: Samurajův meč

Přijďte si vypůjčit nějakou z novinek, a prožít tak příběh, který knížka nabízí.

Otevřeno máme každý pátek 16:00–18:30

Barbora Zábranská

Hasiči informují
Letošní horké léto nám kromě jiného přineslo zatím největší lesní 
požár v dějinách naší republiky. V  neděli 24. července 2022 v sedm 
hodin ráno obdržela Správa Národního parku České Švýcarsko od 
saské stráže přírody hlášení o silném sloupci kouře stoupajícím 
z lesa v oblasti Hřenska… tak to začalo. K likvidaci požáru se začaly 
sjíždět postupně jednotky z celého ústeckého kraje a když ani toto 
nestačilo, začaly se po celé republice formovat odřady jednotlivých 
krajů. Naše jednotka vyrazila do Hřenska v rámci odřadu středo-
českého kraje 6. 8. 2022 v 5:29 s CAS 30/9000 TATRA 7 v počtu 1+2. 
Tento den jednotka prováděla dálkovou dopravu vody v sektoru 3, 
úsek 1  a hašení „D“ proudem na stejném úseku. Další den jsme byli 
určeni na doplňování „bazénů“ pro letecké hašení. Po celodenním 
plnění vrtulníků přišel najednou kolem 19. hodiny pokyn velitele našeho sektoru 3 okamžitě 
se přemístit do sektoru 1, kde došlo k objevení nového ložiska požáru. Takže jsme si sbalili 
„fi dlátka“ a vyrazili na opačný konec parku. Zde jsme počkali na čtyřkolku místní jednotky a 
společně jsme uhasili doutnajíci hrabanku na ploše cca 2 × 30 m v těžce přístupném terénu.
Po kontrole termokamerou jsme v cca 22:15 ukončili hašení, jeli dotankovat vodu, zaparkovat 
CAS a konečně ulehnout k odpočinku. V pondělí dorazilo střídání a činnost jednotky byla 
obdobná jako v sobotu, doprava vody a hašení na dvou proudech „D“. 9. 8. 2022, poslední den 
nasazení naší jednotky v rámci středočeského odřadu. Den byl velice pestrý. Začali jsme pod 
vrtulemi, jak se vžilo pojmenování plnění bazénů pro nabírání vody vrtulníky. Odtud jsme si 
„odskočili“ naplnit bazén pro vyzkoušení dálkové dopravy vody přes Meznou na Mezní louky. 
Odpoledne jsme byli převeleni na 1. úsek, kde jsme prováděli průzkum a vyhledávání ložisek 
k dohašení. Po ukončení této činnosti jsme dostali pokyn k předělání dopravního vedení pro 
dálkovou dopravu vody a přemístění bazénu na vhodnější místo. Po skončení těchto prací 
jsme odjeli s technikou zpět na základnu. 12. 8. v 15:00 byla předáním celého území zásahu 
ohlášena likvidace požáru. Koordinaci další činnosti přebral štáb HZS Ústeckého kraje, bude 
s Národním parkem koordinovat činnost dohledů dobrovolných jednotek a Národního parku. 
Dohlídky bude vykonávat 72 dobrovolných hasičů s 35 kusy techniky, celkem 22 dobrovolných 
jednotek. Na místě bude operovat celkem 6 profesionálních jednotek, 3 z HZS ÚK a 3 ze školicích 
zařízení HZS. Celkem se jedná o 40 profesio nálních hasičů. I do této činnosti se zapojila naše 
jednotka. Tentokrát již nebylo třeba cisterny a tak přeprava našich hasičů a také hasiček do 
Hřenska probíhala pomocí DA MAN TGE. Jednotka byla nasazena nepřetržitě tři dny, od 17. do 
19. 8., tentokrát na sektoru 1, úsek 1. Zde jednotka zajišťovala dálkovu dopravu vody na Prav-
čickou bránu a dále. Ve čtvrtek a pátek jednotka pokračovala ve své činnosti na tomto úseku. 
Jedna ze skupin zajišťovala dálkovou dopravu vody na dvou stanovištích, druhá skupina včetně 
tří braškovských žen pokračovala v dohledávání a hašení skrytých ložisek požáru v oblasti 
Pravčické brány. Neocenitelným pomocníkem byla i čtyřkolka, zapůjčená Pavlem Horníkem, 
s jejíž pomocí jsme zajišťovali dopravu potřebného materiálu mezi stanovišti, rozvoz obědů, 
rozvoz kanystrů s benzínem a podobné úkoly. V pátek okolo 19. hodiny byla pak naše „mise“ 
ukončena. Z tohoto nasazení jsme si kromě puchýřů na nohách a zaprášených plic odvezli 
spoustu neocenitelných poznatků a zkušeností, jak postupovat při likvidaci podobných požárů.
Více naleznete na www.braskov.cz a facebookovém profi lu SDH Braškov.

za braškovské hasiče Hugo Laitner

Milé děti,

léto je pomalu u konce a začíná nám nový 
školní rok. Doufám, že jste si prázdniny 
užily a máte plno zážitků, které budete 
moci v y právět kamarádům ve školce/
škole. Přeji Vám do nového školního roku 
hodně úspěchů a prvňáčkům ať se jim ve 
škole líbí. 

Knihovna se rozrostla o nové tituly, které 
si můžete půjčit. Jednou z novinek je 10 
úžasných únikových her pro doma. Knížka 
je vhodná pro děti od 7 let. Naleznete tam 
10 únikových her z různého prostředí (hrad, 
les…) knížka nabízí různé logické, postřeho-
vé a strategické úkoly, které potrápí dětské 
hlavičky. Přikládám ukázku z knížky je to 
jen část šifry zbytek můžete dořešit, když 
si půjčíte knížku 

HÁDANKY PRO 
ŠKOLÁKY

1. 
Pět slonů a mravenec,
To je sice divná věc,
Tebe to však nepoleká.
Spočítat nohy – to tě čeká.
(26)

2.
Hlava, hruď a zadeček – 
osminohý tvoreček.
Má bradavky snovací 
a pletení na práci.
Kdo je to?
(pavouk)

Tyto hádanky najdete v knize Hádanky 
pro školáky (Zuzana Pospíšilová) – také 
k půjčení v knihovně

PODZIMNÍ PRANOSTIKA
Je-li chladné a deštivé léto, na podzim přijde dlouhé babí léto.



VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ SDH BRAŠKOV
11. 6. 2022 – 12. 6. 2022 se tři naši dorostenci účastnili krajského kola požárního sportu 
dorostu v Čelákovicích a jeden z našich dorostenců na stejné soutěži doplnil družstvo 
dorostenců z Pleteného Újezdu.
Do krajské soutěže jsou nominováni vždy vítězové z 12 okresů Středočeského kraje. Sou-
těže tedy mají obvykle vysokou sportovní úroveň. 
Naši zástupci se na soutěži neztratili. Anička Langová dosáhla na pěkné 5. místo, Natálie 
Holeyšovská na 7. místo a Jan Kyliáš byl celkově 6. Družstvo dorostenců i s braškovskou 
účastí pak skončilo rovněž šesté. 

12. 6. 2022 se naši zástupci účastnili ještě jedné soutěže. V Brandýsku se konaly závody 
jednotlivců v běhu na 60 a 100 metrů s překážkami.
Braškovští se zúčastnili jen s malým družstvem v kategorii mladších žáků v běhu na 60 m, 
všichni závodníci měli na uvedené trati premiéru, ale i tak dosáhli pěkných umístění. 
Isabela Tomášková se umístila čtvrtá a bude reprezentovat 4. září v Rakovníku družstvo 
Braškova na krajském kole. Helenka Částková pak skončila 7 z 18 účastníků. 
Ani David s Jakubem se neztratili a jako nováčci se umístili ve středu startovního pole.

20. 8. 2022 se měl konat 2. ročník Popleteného závodu, ale bohužel pro deštivé počasí se 
závod zrušil pro děti a dorost a běželi ho pouze dospělí. Na závěr nám malé děti udělaly 
překvapení a ukázali nám, jak se má hasit a zachraňovat.
 
24.– 28. 8. 2022 se všechna hasičata účastnila hasičského letního soustředění, které bylo 
již potřetí na našem hasičském hřišti. Postavili se nové stany na odpočívání a páteční 
přenocování. Děti trénovaly na novou sezónu v novém složení družstev. Kromě hasičiny 
jsme jako táborovou hru hráli SPOLEČNÍKA, kde se děti naučily, jak zdravit, představovat 
se, vázat kravatu a jak správně stolovat. 

Jak se již stalo pravidlem, slavnostně jsme vyřadili 5 super kluků ze žactva do dorostu – 
Jan Kamenický, Jonáš Hrmo, Lukáš Heřman, Tomáš Chalupa a Tomáš Lang. Starosta sboru 
Petr Jelínek jim předal Čestné uznání za výbornou reprezentaci sboru a dále jim popřál 
hodně úspěchů v dorostenecké kategorii. Dále předal medaile za 10 let u sboru mladíkům 
– Jan Kyliáš, Karel Brůček, Tomáš Chalupa, Vendelín Holer.  

CO NÁS ČEKÁ
3. 9. 2022 závody v Plchově
24. 9. 2022 závody ve Hřebči
8. 10. 2022 ZPV Velká Dobrá

Markéta Chalupová, hlavní vedoucí Mladých hasičů

Obec Braškov tyto prázdniny pořádala I. ročník „Letního dětského příměstského tábora“ 
pro děti od 7 do 12 let. Tábor proběhl od 15. 8. do 19. 8. 2022 v prostorách hasičského 
hřiště a přilehlého okolí a byl i trochu netradiční, protože se ho zúčastnily jak české, tak 
ukrajinské děti. Všichni si společně užily hodně zábavy sportování i výtvarného tvoření 
a nechyběl ani celodenní výlet do ZOO v Ústí nad Labem. Na závěr nám děti předvedly svá 
divadelní představení, která si připravily ve smíšených česko-ukrajinských skupinách. 
Doufáme, že se tábor všem dětem líbil a bude pokračovat i příští rok. Ukrajinským dětem 
přejeme, aby ty příští prázdniny mohly trávit už v klidu doma se svými blízkými. 

Ing. arch. Kateřina Dolejšová

Hasiči informují

Letní dětský příměstský tábor 

Příprava požárního útoku

Výlet na minigolfOceněnění pro mladé hasiče

Foto z divadelního představení, ke kterému si děti vytvořily masky

Děti si užily hodně her

Ocenění vítězové soutěží
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2006 —2018 2019 —2022
Název projektu Celkové náklady projektu Dotace 

2006
Veřejné osvětlení v ulici požárníků 128 365 — 
Rekonstrukce hasičské zbrojnice 5 630 379 4 900 000

2007
Rekonstrukce MŠ 7 449 352 6 500 000
Rozhlasová ústředna 55 360 —

2008
Zařízení zahrady MŠ 250 000 175 000
Chodník Braškov – Valdek 588 976 —
Dětský koutek v areálu J. Valeše 425 000 297 000
Semafory 1 155 311 864 000
Požární auto LIAZ 950 000 950 000

2009
Veřejné osvětlení ulice Karlovarská 771 863 —
Kanalizace – drenáže 2 210 613 —
Nákup traktoru s přívěsem 928 505 —

2010
Dětské hřiště v jezerech 435 752 300 000 
Chodník Karlovarská 1 584 890 —
Nákup objektu prodejny na Valdeku 3 200 000 —
Revitalizace návsí 38 159 433 33 132 278
Regenerace zeleně 1 765 386 1 693 392
Dovybavení místní knihovny mobiliářem 104 330 98 500
Ukazatele rychlosti 517 642
Kontejner pro mladé hasiče 43 200 —

2011
Rekonstrukce ulice Krátká 891 760 —
Víceúčelové hřiště s in line dráhou  6 417 126 3 538 014
Rekonstrukce ulice Polní – Toskánka 4 553 260 3 599 117
Sněžná fréza 69 780 —
Územní plín obce – 1. část 310 500 —
Knihovna 40 948 38 900
Veřejné osvětlení v ulici Lesní 35 880 —

2012
Revitalizace obecního centra Braškov – Valdek 4 987 485 3 799 620 
Sběrné místo tříděného odpadu 1 871 082 1 500 000
Stavební úpravy a přístavba OÚ Braškov 4 581 471 3 855 947
Územní plán obce – 2. část 72 000 —

2013
Veřejné osvětlení v ulici Akátová 49 913 —
Rekonstrukce komunikace ul. Budovatelů 8 267 430 6 700 000
Chodník Braškov – Kyšice 3 929 707 1 787 000
Územní plán obce – 3. část 13 310 —
Izolační zeleň – Toskánka 901 657 738 095

2014
Nákup prodejny Braškov 3 200 000 —
Doplnění veřejného osvětlení Toskánka 175 512 —
Vybudování chodníku v ul. Pražská 2 897 704 1 682 000
Veřejné osvětlení v ul. Akátová 121 786 —
Muzeum sportu a parkoviště, rekonstrukce interiérů OÚ, 
zastřešení dvora OÚ, informační systém obce 

17 712 677 13 631 886

Kamerový systém I. etapa 140 601 —
Rolovací mříže – prodejna Valdek 137 956 —
Ohnivzdorný trezor 59 459 —
Čistící stroj 3 204 080 2 883 671
Rozmetadlo 67 272 —
Odbahnění braškovského rybníka 984 557 935 329

2015
Rozšíření kapacity MŠ 8 157 581 5 556 696
Komunikace ul. V Podlískách 3 403 418 2 492 124
Komunikace ul. K Háji 2 011 441 1 516 945
Komunikace ul. Akátová I.část 1 872 973 1 408 592
Komunikace ul. U Hřiště 2 052 000 dar
Veřejné osvětlení ul. U Hřiště 80 000 dar
Rekreační areál valdecký Háj 1 692 998 816 962
Skladovací objekt OÚ se zabezpečovacím zařízením 3 482 184 1 000 000
Optická síť v obci 1 012 488 —
Kamerový systém MŠ 61 686 —
Nová výsadba izolační zeleně, obnova polních cest 2 757 816 2 254 907
Nové výsadby zeleně, úprava veřejných prostranství 677 668 393 948

2016
Výměna svítidel veřejného osvětlení za LED svítidla 1 558 197 576 198
Modernizace MŠ, vzduchotechnika, herní prvky, 
stínící technika, zabezpečovací systém 

3 103 522 2 833 908

Světelná tabule hřiště 77 676 —
Autobusu pro mladé hasiče 1 466 735 dar
Nosič kontejnerů 458 117 —
Klimatizace v muzeu 51 653 —
Nákup pozemků parc.č. 66/1 a 50/14 1 765 050 —

2017
Dřevěný přístřešek pro občerstvení – Háj 236 778 —
Veřejné osvětlení ul. Příční 33 305  —
Oprava GAS 600 384 500 000
Mulčovač 85 693 —
Radiostanice 131 244 dar
Požární cisterna 7 621 790 7 494 695
Vozidlo VW Caravelle pro mladé hasiče 335 987 dar
Dýchací přístroje – hasiči 215 268 200 000
Výsadba a revitalizace zeleně v obci Braškov 870 891 827 347
EVVO – změna územního plánu obce 738 100 664 290

2018 
Chodník Braškov, Valdek – Velká Dobrá 13 877 238 10 536 000
Celkem v Kč vč DPH 192 539 151 136 738 327

Název projektu Celkové náklady projektu Dotace 

2019
Retenční nádrž na stadionu Jaroslava Valeše 1 529 937  1 279 157
Dosadba stromů v alejích polních cest 55 000 —
Nafukovací stan pro hasiče (ochrana obyvatelstva) 103 758 100 000
Oprava místního rozhlasu 40 528 —
Odkup pozemků vedle rybníka 1 456 241 —
Rekonstrukce studánky pod Stavimatem 40 500 dar

2020
Odkup objektu restaurace Na Valdeku 4 500 000 —
Šatny pro fotbalisty na  stadionu Jaroslava Valeše 1 349 828 —
Žací stroj na trávu Ferrari 338 800 —
Chodník ul. Družecká 1 316 655 871 484
Chodník ul. Bezděkovská 1 594 082 1 314 357
Rekonstrukce VO v ul. Polní na Toskánce 170 000 —
Dodávkové auto pro hasiče MAN 1 354 500 750 000
Elektromobil s dobíjecí stanicí 575 990 575 990

2021
Hasičské hřiště a vybavení 313 810 218 630
Elektocentrála pro hasiče 63 000 60 000
Defi brilátor pro hasiče 56 750 dar
Přetlakový ventilátor pro hasiče 99 399 -
Kamerový systém - Toskánka 163 344 -
Cisternové vozidlo DENNIS 1 510 440 100 000
Příklepové rameno k žacímu stroji 282 067 -
Rekonstrukce objektu restaurace Na Valdeku 4 518 773 -
Rekonstrukce předzahrádky restaurace Na Valdeku 216 348 -
Chodník ul. V Podlískách 756 565 576 400
Komunikace ul. U Dubu 6 884 428 5 419 776

2022
Konvektomat MŠ 223 144 -
Elektropilíř u rybníka 46 145 -
Fotbalová Tribuna na stadionu Jaroslava Valeše 7 312 720 4 382 052
Celkem v Kč vč DPH 36 872 752 15 647 846
Celkem 2006—2022 229 411 903 152 386 173

Investice v obci Braškov

2021 – Rekonstrukce př edzahrá dky restaurace 
Na Valdeku

2021 – Rekonstrukce př edzahrá dky restaura-
ce Na Valdeku (př ed realizací )

2022 – Fotbalová  Tribuna na stadionu Jaroslava Valeš e (realizace)

2022 – Fotbalová  Tribuna na stadionu Jaroslava 
Valeš e (vizualice)

2022 – Fotbalová  Tribuna na stadionu Jaro-
slava Valeš e (př ed realizací )



2021 – Hasič ské  hř iš tě  a vybavení 
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2021 – Chodní k ul. V Podlí ská ch 2020 – Ž ací  stroj Ferrari
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2020 – Elektromobil s dobí jecí  stanicí 

2020 – Dodá vkové  auto pro hasič e MAN
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