BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

červen 2015

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

3. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV
které se koná

V PONDĚLÍ 8. ČERVNA 2015 V 17.00 HOD.
NA OBECNÍM ÚŘADĚ BRAŠKOV
s tímto programem:

1.

ZAHÁJENÍ

2.

KONTROLA USNESENÍ 2. ZASEDÁNÍ

3.

AKTUALIZACE PROGRAMU VÝSTAVBY

4.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014 A VÝSLEDEK AUDITU

5.

SCHVÁLENÍ ZÁMĚRU NA RESTRUKTURALIZACI ÚVĚRU

6.

ZMĚNA Č. 2 ROZPOČTU OBCE NA ROK 2015

7.

DODATEK Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY S JEDNOTOU KLADNO

8.

ODKUP POZEMKŮ Č. 66/1 A 50/14

9.

SMĚNNÁ SMLOUVA S ING. ČERMÁKEM

Ročník: 25 Číslo: 2

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ještě jsme se ani neohřáli a máme před
sebou letní prázdniny, které jsou zásadní
hlavně pro naše školou povinné. Já se opět
zaměřím na to, co je nového v oblasti výstavby a majetku obce. Úplnou novinkou
je předložení kupních smluv na pozemky
tomuto 3. zasedání zastupitelstva. Jedná se
o tři hektary půdy okolo Braškovského nebo
chcete li Černého potoka. Tato půda by měla
sloužit k vybudování biozóny nebo parku
od Braškova směrem k Pletenému Újezdu.
Je to asi poslední možný vstup do krajiny
novým směrem. Bylo by jistě vhodné tento
nákup pozemků provést v příznivějších dobách, ale vlastníky přemlouváme již dlouho
a teď máme šanci. Tento projekt by měl
komfortně zpřístupnit také hřbitov, který
rychlostní komunikace R6 od nás izolovala.
Rozpracovanou stavbou je rekonstrukce mateřské školy, kde jsme po demontáži
střechy zjistili, že její stav byl skutečně
havarijní. Dále probíhá celoplošná výsadba stromů v obci, které máme určitě
všichni rádi.

Žádosti o finanční podporu nových
projektů jsme podali. Jsou to komunikace
V Podlískách, Akátová – 1. část a K Háji.
Dále jsme žádali o ﬁnance na odbahnění
Braškovského rybníka a umělý povrch
pro sport v přední části hřiště Jaroslava
Valeše. Také byla podána žádost na rekonstrukci hasičské techniky.
Historicky jsme měli štěstí a dařilo se
nám získávání ﬁnancí pro obec, v minulém
volebním období to bylo asi 100 milionů,
což je dobrá zpráva, horší je, že i naše obecní pokladnička musela koﬁnancovat tyto
projekty. To znamená, že do konce tohoto
volebního období máme dostatek času a
soustředění na přípravu perfektních žádostí
o ﬁnancování pro následující zastupitelstvo.
Z blízké historie za zmínku stojí slavnostní otevření pódia na Háji hejtmanem
Středočeského kraje, snad vám všem bude
pódium ku prospěchu. Je zde připraveno i
ohniště, které je všem k dispozici.
Krásné léto.
Starosta
Ing. Vladimír Dráb
starosta@braskov.cz

OBEC BRAŠKOV VÁS SRDEýNċ ZVE
V SOBOTU 13. ýERVNA OD 18:00 HOD
NA OÚ BRAŠKOV, DUKELSKÁ 11
NA PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ O

10. RŮZNÉ:
• Pořízení kamerového systému a zabezpečovacího zařízení pro výtvarnou
dílnu
• Smlouva na odkup pozemku p.č. 161/17 od p. Webra

AUTORKOU FOTOGRAFIÍ
A
VÝKLADU BUDE

• MŠ – smlouva na stavební dozor
• Darovací smlouva – lavičky na Háji
11. DISKUSE
12. USNESENÍ A ZÁVĚR
PANÍ DÁŠA MARKUPOVÁ

Valdecká náves

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
Usnesení

Usnesení

2. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne
9. března 2015 na OÚ Braškov

7. schůze rady 16. 3. 2015
Rada obce Braškov po projednání:

Zastupitelstvo obce po projednání:
a) bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení 1. zasedání zastupitelstva
2. Výsledek hospodaření obce k 31. 12. 2014
3. Informaci o konkurzu na ředitele MŠ
4. Zprávu o provedení kontroly České školní inspekce v MŠ včetně zprávy o odstranění zjištěných
nedostatků

•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• výsledek hospodaření obce k 28. 2. 2015
• zprávu o hodnocení 2. zasedání zastupitelstva a kontrolu plnění jeho usnesení
• informaci předsedkyně ﬁn. výboru ing. Randákové o možnostech splácení úvěru

•

schvaluje
• po souhlasu s dělením pozemků návrh na odkup části pozemku č. 294/1 od arch. Josefa
Müllera za cenu 150 Kč/m2
• způsob úhrady nákladů na provoz „Muzea sportu“ a vyrovnání nákladů na el. energii
• zveřejnění záměru obce na pronájem dětského hřiště a víceúčelové plochy nad OÚ za 1 Kč/rok
TJ Sokolu Braškov
• na návrh konkurzní komise vyřazení uchazečky PhDr. Radky Plasové z konkurzního řízení
na obsazení prac. místa ředitelky MŠ Braškov, pro nesplnění odborné kvaliﬁkace podle zák.č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
• uzavření smlouvy o poskytnutí podpory Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP na
akci „Úprava veřejných prostranství v obci Braškov – projekt nových výsadeb veřejné zeleně“
• program 8. schůze rady dne 30. 3. 2015

b) schvaluje:
1. 1. změnu rozpočtu na rok 2015 s příjmy a výdaji ve výši 25 317 400 Kč
2. Účetní závěrku za rok 2014
3. Odpisový plán na rok 2015
4. Zařazení svého správního území do působnosti místní akční skupiny MAS rozvoj Kladenska a
Prahy-západ, o.s. na období 2014–2020 a zároveň souhlasí, aby se obec Braškov stala členem
občanského sdružení MAS
5. Založení Dobrovolného svazku obcí pro ekonomickou spolupráci
c) souhlasí:
• s uzavřením změny pojistné smlouvy s ČP a.s.
• s uzavřením smlouvy o provedení „Implementace systému ochrany osobních údajů“
• s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ“ se zhotovitelem
STAVBA BARTOŠ s.r.o.
• s uzavřením smlouvy o směně pozemků s Josefem Havlíkem
• s uzavřením smlouvy o směně pozemků s MUDr. Pavlem Brejníkem
• s uzavřením darovací smlouvy s Václavem a Jarmilou Šmídovými
• se zveřejněním záměru na směnu obecních pozemků s Ing. Petrem Čermákem
• s uzavřením smlouvy o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Rozvod optovodičů a varovného systému v obci Braškov“ s WITERO s.r.o.
• s uzavřením příkazní smlouvy o zabezpečení žádosti o dotaci na rekonstrukci místních komunikací s WITERO s.r.o.
• s uzavřením smlouvy na odborný dozor pro akci „Úprava veřejných prostranství v obci Braškov
– projekt nových výsadeb veřejné zeleně“ s Blankou Slancovou DiS
• s uzavřením smlouvy na odborný dozor na akci „Nové výsadby izolační zeleně v Braškově a obnova
cesty z Braškova do Kyšic“ s Bc. Pavlínou Novotnou
• s uzavřením dodatku ke smlouvě s KHL EKO s.r.o. na akci „Nové výsadby izolační zeleně v Braškově a obnova cesty z Braškova do Kyšic“
• s podáním žádosti o neinvestiční dotaci ze Středočeského kraje na obnovu vozového parku pro
hasiče Obce Braškov

Kontrola plnění usnesení 2. veřejného zasedání
zastupitelstva obce konaného 9. 3. 2015
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek hospodaření obce v r. 2014, informaci o konkurzu na
ředitelku MŠ a zprávu o kontrole České školní inspekce v MŠ včetně zprávy o odstranění zjištěných
nedostatků.
Dále zastupitelstvo schválilo 1. změnu rozpočtu na r. 2015, účetní závěrku r. 2014 a odpisový plán
na rok 2015, členství obce v místní akční skupině obč. sdružení MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ
a založení Dobrovolného svazku obcí pro ekonomickou spolupráci.
Většina smluv, jejichž uzavření toto zastupitelstvo schválilo byla v souladu s tímto usnesením
uzavřena. Neuzavřené dosud zůstávají smlouvy: o implementaci systému ochrany osobních údajů a
smlouva o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na „Rozvod optovodičů a varovného systému v obci
Braškov”. Na přípravě těchto smluv se pokračuje.

8. schůze rady 30. 3. 2015
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• zprávu o kontrole usnesení 2. zasedání zastupitelstva
• aktuální informace o možnostech podání žádosti o dotaci na některé akce, zařazené v Programu výstavby
• zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 provedené pracovnicemi KÚSK

•

schvaluje
• aktualizaci Programu výstavby
• uzavření smlouvy o poskytnutí podpory Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OPŽP
na akci „Nové výsady izolační zeleně v Braškově a obnova cesty do Kyšic“
• poskytnutí zálohy na úhradu nákladů koncertu dne 1. 5. 2015 na Háji ve výši do 12 tis. Kč
• program 9. schůze rady dne 13. 4. 2015

•

rozhodla
• odmítnout zvýšení odměn zastupitelům podle nař. vlády

•

ukládá předložit zastupitelstvu ke schválení
• smlouvy o poskytnutí podpory SFŽP na akce: „Nové výsadby izolační zeleně v Braškově a
obnova cesty do Kyšic“ a „Úprava veřejných prostranství v obci Braškov – projekt nových
výsadeb veřejné zeleně“
• závěrečný účet obce vč. zprávy o přezkoumání výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

9. schůze rady 13. 4. 2015 – č. 1
Rada obce Braškov po projednání:

František Haas, místostarosta
•

Usnesení
6. schůze rady 23. 2. 2015
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• výsledek hospodaření obce k 31. 12. 2014
• informaci o schůzce starostů k možnosti založení Dobrovolného svazku obcí pro efekty
z rozsahu

•

rozhodla
• o provedení nátěrů dřevěných prvků na veř. prostranstvích
• o úhradě nákladů na provozní energie objektu muzea sportu

•

souhlasí
• s upraveným návrhem programu 2. zasedání zastupitelstva 9. 3. 2015
• s upraveným návrhem 1. změny rozpočtu na rok 2015
• s programem 7. schůze rady dne 16. 3. 2015

•

schvaluje
• účetní závěrku mateřské školy za rok 2014 a převod hospodářského výsledku ve výši
15 360,22 Kč do rezervního fondu školy

•

ukládá
místostarostovi obce
• projednat s JUDr. Svobodovou možnosti a právní důsledky uzavření smlouvy s arch. Millerem o odkupu pozemků č. 294/23, 294/24 a 294/15
předsedkyni ﬁn. výboru ing. Randákové
• projednat možnost změny úvěrové smlouvy s posunem termínu splátky úvěru

schvaluje podání žádostí o dotace na tyto akce/projekty
• „Revitalizace rybníku – Braškov“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek spoluﬁnancování akce/projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu
• „Rekonstrukce víceúčelového hřiště – Braškov“ z Programu 2015 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spoluﬁnancování akce/projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu
• „Rekonstrukce oplocení sportovního areálu Jaroslava Valeše – Braškov“ z Programu
2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence a závazek spoluﬁnancování akce/projektu
v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu

9. schůze rady 13. 4. 2015 – č. 2
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• informaci o stavu ﬁnancování obce k 31. 3. 2015

•

schvaluje
• výsledek konkurzního řízení na prac. místo ředitelky MŠ
• předčasnou splátku úvěru u ČS a.s. ve výši 3,9 mil. Kč
• odložení splátky za odkup prodejny Jednoty ve výši 1,2 mil. Kč na rok 2016
• program 10. schůze rady dne 27. 4. 2015

•

jmenuje
• paní Petru Strejčkovou, DiS, na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřské
školy Braškov s účinností od 1. 7. 2015

•

souhlasí
• s odkupem pozemku p.č. 161/17 o výměře 10 m2 pod čekárnou na Valdeku za cenu 50 Kč/m2
• s odkupem pozemků p.č. 66/1 a 50/14 o celkové výměře 35.301 m2 za cenu 50 Kč/m2

Zprávy z obecního úřadu
Usnesení

Usnesení

10. schůze rady 27. 4. 2015

11. schůze rady 11. 5. 2015

Rada obce Braškov po projednání:

Rada obce Braškov po projednání:

•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• výsledek kontroly plnění úkolů z 9. schůze rady
• odložení splátky 1 200 000 Kč za nákup Jednoty do r. 2016

•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• výsledek kontroly plnění úkolů z 10. schůze rady

•
•

souhlasí
• se závěry ke stavu ﬁnancování obce a restrukturalizací úvěru u ČS a.s.
• s aktualizací a stavem přípravy a realizace akcí Programu výstavby
• s úhradou faktury M. Philippovi za nákup so waru
• s úhradou kamerového systému a zabezpečovacího zařízení pro výtvarnou dílnu vybranému zhotoviteli Orzo security s.r.o. za 151 000 Kč

souhlasí
• s aktualizací Programu výstavby
• s termínem 8.6.2015 a návrhem programu 3. zasedání zastupitelstva obce
• s přechodným prodejem rybářských lístků občanům, kteří nejsou přihlášeni k trv. pobytu, ale
bydlí v obci a mají nájemní smlouvu
• s přijetím daru laviček na Háji od ak. sochaře Jiřího Vorla

•
•

ukládá
předsedkyni ﬁn. výboru ing. Randákové
• zajistit u ČS a.s. restrukturalizaci úvěru
starostovi
• předložit ke schválení zastupitelstvu – smlouvy o odkupu pozemků dle návrhu rady obce

ukládá
předsedkyni ﬁn. výboru ing. Randákové
• předložit do 27.5.2015 návrh 2. změny rozpočtu obce pro r. 2015
• připravit darovací smlouvu s ak. sochařem J. Vorlem

•

schvaluje
• program 12. schůze rady dne 1. 6. 2015

•

schvaluje
• program 11. schůze rady dne 11. 5. 2015

Výsledek hospodaření obce k 30. 4. 2015
výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změně č. 2

P Ř Í J M Y
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)
daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin.
daň z příjmů FO ze sam.v.č.
daň z příj. fyz.os. z kap. výn.
daň z příj.práv.os.
daň z přid.hodnoty
pop.ze psů,ost.daně
daň z nemovitosti

2 735 522,23
633 184,60
167 508,80
77 853,92
555 350,02
1 290 624,89
11 000,00
1 447,01

8 000 000,00

34%

620 000,00

0%

NEDAŇOVÉ
pronájmy
odpady
zn.na popelnice
pytle na tř.od.
popl.velk.a neb.odpad
správní poplatky
Ekokom
výtěž.VHA
Ostatní nedaň.příjmy
tiskopisy,ost.popl
vstupenky hřiště
úroky z BÚ
DOTACE - OÚ - státní správa
DOTACE-čistící vůz
DOTACE-Výtvarná dílna pro děti a dosp.
DOTACE-Vítejte v Braškově
DOTACE-Rekonstrukce MŠ
DOTACER-Úprava veř.prostranství
DOTACE-Nová výsadba izol.zeleně
DOTACE-revit.lesoparku Háj

6 202,00
410 468,00
304 153,00
12 995,00
93 320,00
5 310,00
15 039,50
9 700,93
2 995,33
0,00
2 000,00
995,33
61 268,00
288 367,18
750 000,00
3 039 061,52
0,00
0,00
0,00
423 688,00

10 000,00
650 000,00

62%
63%

20 000,00
50 000,00
75 000,00
68 000,00

27%
30%
13%
4%

183 800,00
288 368,00
1 000 000,00
3 039 062,00
5 908 000,00
662 000,00
2 500 000,00
817 000,00

33%
100%
75%
100%
0%
0%
0%
52%

0,00
24 000,00
0,00
0,00
2 500,00
0,00

12 000,00
24 000,00
57 000,00
10 000,00
2 500,00
50 000,00

0%
100%
0%
0%
100%
0%

7 775 569,70

24 046 730,00

32,00%

OSTATNÍ PŘÍJMY:
Smlouva hasiči (Kyšice)
Smlouva hasiči (V.Dobrá)
Příspěvek na VO kruhobvého objezdu
Věcné břemeno
Prodej pozemku-ČEZ
Hudební festival-sponz.dar
PŘÍJMY CELKEM
V Ý D A J E :
NEINVESTIČNÍ
opravy silnice,chodníky,údržba,rybníky
MŠ - příspěvek na provoz
knihovna - knihy a odměna
kronika - materiál a odměna
Sbor pro občanské záležitosti
hřiště-provoz
rozvoj a podpora mlád.oddílu kopané
dětské hřiště
hřiště Valdek+dětské hř.-dotace na provoz
veřejné osvětlení - el.energie
veřejné osvětlení - údržba,oprava rozhlasu
veřejná zeleň
odpady celkem (VaN,CZ ekologie)
MPS zál.na známky
likv.velko.odpad,pytle
nebezp.odpad
sportovní ativ.mladých hasičů
Sdružení dobrovol.hasičů
příspěvek na provoz hřbitova M.Přítočno
správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)
odměny zastupitelstva
platy zaměstnanců
dohody
platy za 12/2014
pov.poj.na soc.zab.
pov.poj.na zdr.poj.
zák.poj.odpovědnosti

0,00
100 000,00
15 061,00
6 000,00
2 776,00

100 000,00
200 000,00
140 000,00
35 000,00
40 000,00

94 850,40
30 000,00
0,00
20 000,00
73 320,00
103 155,00
108 796,60
233 829,50
216 780,50
17 049,00
0,00
38 050,00
56 157,62
0,00
1 078 673,71
165 097,00
225 800,00
70 600,00
212 288,00
56 451,00
35 178,00
949,00

výsledek od
začátku roku
9 801,00
50 399,00
18 000,00
17 043,00
26 814,00
400,00
4 580,00
9 490,00
8 170,00
2 078,00
15 572,61
3 791,10
4 621,00
1 700,00
40 484,00
118,00
4 000,00
3 000,00
92 249,00
0,00
14 412,50
30 000,00
12 000,00

%

0%
50%
11%
17%
7%
0%

180 000,00
0,00
170 000,00
360 000,00
190 000,00
500 000,00
750 000,00

17%
0%
12%
20%
54%
22%
31%

200 000,00
250 000,00
100 000,00
3 965 000,00

19%
22%
0%
27%

právní služby
poj.obecního majetku
popl.za měř.rychlosti v obci
všeobecný mat.
nákup DHM ,NDM
odborné publ.
voda
plyn
elektrická energie
služby pošt
služby telekom.
služby peněžn.ústavů
zálohy pokladny
školení
nákup služeb
pohoštění
daně a popl.,kolky,
řešení přestupků-Mě.Unhošť
opravy(kamer.systém)
Sponzorský dar ( Hospic knížete Václava)
úroky z úvěru
služby-čistící vůz
"Valdecký háj"-příspěvek
celkem
INVESTIČNÍ:
projekty a inž.činnost
koﬁn.investic"Programu výstavby"
Pilotní projekt
Výtvarná dílna pro děti a dosp.
Vítejte v Braškově-dopl.
Revit.lesoparku Háj-galerie
Chodníky Toskánka (vjezdy)
Rekonstrukce MŠ
Nová výsadba izolační zeleně-cesty Kyšice Braškov
Úprava veř.prostranství
doplatek pozemku-směna Havlík
nákup pozemku č. 66/1 a 50/14
nákup prodejny Jednota
kamerový systém-prodejna,trezor

rozpočet po
změně č. 2

%

25 000,00
60 000,00
48 000,00
100 000,00

0%
24%
63%
12%

2 017 082,33

7 413 000,00

27%

8 228,00
0,00
0,00
0,00
1 954 651,00
241 979,43

600 000,00
0,00
0,00
1 731 000,00
1 955 000,00
242 000,00
0,00
8 820 000,00
2 900 000,00
946 000,00
12 950,00
1 200 000,00
0,00

1%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
1%
4%
7%
100%
0%
0%
0%

102 570,00
105 910,00
65 980,00
12 950,00
0,00
405 288,00

celkem

2 492 268,43

18 406 950,00

14%

VÝDAJE CELKEM
Splátka úvěru

4 509 350,76
3 900 000,00

25 819 950,00
3 900 000,00

17%
100%

R E K A P I T U L A C E :
VÝDAJE CELKEM
PŘÍJMY CELKEM
ROZDÍL
Výsledek hospodaření k 31.12.2014
Zůstatek BÚ celkem
z toho:
BÚ Spořitelna
BÚ-60011 Vítejte v Braškově
BÚ -94 ČNB
BÚ-2006 ČNB

-8 409 350,76
7 775 569,70
-633 781,06
3 619 113,29
2 985 332,23
2 620 538,41
0,00
364 745,90
47,92

A léta běží…
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Rozloučili jsme se s našimi občany:
Božena BENÍŠKOVÁ
Josef NOVÁK

29. 3. 2015 (67 let)
1. 4. 2015 (80 let)
Čest jejich památce

Zprávy z obecního úřadu
PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV  AKTUALIZACE KVĚTEN 2015
NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)
NÁZEV AKCE – PROJEKTU

z toho

STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE
CELKEM

DOTACE

NÁKL.
OBCE

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE

MANAŽER
PROJEKTU

POZNÁMKA

REKONSTRUKCE ULICE AKÁTOVÁ

Dokumentace zpracována a vydáno
stavební povolení

3787

3218

569

Dokumentace zpracována.
Chybí stavební povolení na II.
část.

Ing. Dolejšová

Je požádáno o dotaci, připravuje se výběr. řízení na
zhotovitele.

REKONSTRUKCE ULICE K HÁJI (Valdek)

Dokumentace zpracována, stavební
povolení vydáno.

705

600

105

Dokumentace zpracována.
Vydáno stavební povolení.

Ing. Dolejšová,
p. Haas

Je požádáno o dotaci, připravuje se výběr. řízení na
zhotovitele.

REKONSTRUKCE ULICE V PODLÍSKÁCH

Vydáno stavební povolení.

3047

2590

457

Dokumentace zpracována.
Vydáno stavební povolení.

Ing. Dolejšová,
p. Haas

Je požádáno o dotaci a paralelně z FROM, připravuje se
výběr. řízení na zhotovitele.

REKONSTRUKCE ULICE V DUBINÁCH

Bude požádáno o stavební povolení.

1049

892

157

Dokumentace zpracována.
Vydáno stavební povolení.

Ing.Dolejšová,
p. Haas

Bude požádáno o dotaci z IROP, připravuje se výběr. řízení
na zhotovitele.

REKONSTRUKCE ULICE V ZÁTIŠÍ

Je zpracováno geodetické zaměření.

1110

945

165

Dokumentace je zpracována,
zajistit stavební povolení.

F. Haas,
Ing. Doksanský

Budeme žádat o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE K HÁJI (BRAŠKOV –
U SBĚRNÉHO MÍSTA)

Je zpracováno geodetické zaměření.

357

303

54

Je zpracována dokumentace a
zajistit stavební povolení.

Ing. Dolejšová,
p. Haas

Budeme vyčkávat na vyhlášení vhodného dotačního titulu
a bude požádáno o dotaci.

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ KAPACITY
MŠ BRAŠKOV

Bude požádáno o změnu stavby před
dokončením, akce je rozestavěna.

8000

6215

1785

Je zpracována projektová
dokumentace, která se upravuje Ing. Dolejšová,
a rozšiřuje jako podklad pro
B. Bečka
stavební povolení.

3185

3025

160

Upravuje se dokumentace.

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ PRO DĚTI S UMĚLÝM
POVRCHEM

Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová

Jde o likvidaci havárie a rekonstrukci celé střechy. Je
odsouhlasena dotace z ROP. Vybrán zhotovitel STAVBA
BARTOŠ s.r.o., realizace v r. 2015.

Jde o nové oplocení, osvětlení, zřizení plochy s umělým
povrchem. Dotace z fondu sportu Stč. kraje.

ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA

Doc. Černoch požádán o prodej části
rybníka.

990

940

50

Dokumentace zpracována,
Ing. Dolejšová
připravuje se stavební povolení.

Požádáno o dotaci z FROM.

CYKLOSTEZKA VALDEK  VELKÁ DOBRÁ,
PROPOJUJÍCÍ PÁTEŘNÍ CYKLOSTEZKU

Je zpracována studie.

2150

1500

650

Je zpracována ověřovací studie
Ing. J. Kolrusz,
proveditelnosti akce (Ing. Filip),
Ing. K. Dolejšová
pracuje se na dokumentaci.

Po zpracování dokumentace a staveb. povolení bude
investorem Středočeský kraj z IROP.

ÚPRAVA BRAŠKOVSKÉHO POTOKA VČETNĚ
REVITALIZACE STUDÁNKY

Realizace potoka závisí na dohodě o
získání pozemku. Zpracováno zaměření.
Dokumentaci zajišťuje p. Dobeš.

TOSKÁNKA ÚPRAVY VJEZDŮ

celkem cca 15000, ale budou
Zpracována studie.
upřesněny

1000

0

1000

Zpracována projektová
dokumentace + rozpočet

Ing. Dolejšová

Nutno dořešit majetkoprávní vztahy a zpracovat projekt
event. požádat o dotaci z FROM.

Ing. Dolejšová

Dokončeny chodníky v roce 2014. V roce 2015 pak úpravy
vjezdů za cca 1.000.000,-- Kč pokud získáme dotaci.

NOVÁ VÝSADBA IZOLAČNÍ ZELENĚ V OBCI
BRAŠKOV A OBNOVA POLNÍ CESTY

Zpracována projektová dokumentace na
cestu podél potoka až na hranici katastru
a cestu na hřbitov Malé Přítočno vč. zeleně

2800

2500

300

Ing. Dolejšová,
Zpracována projektová
Přidělena dotace SFŽP. Vybrán zhotovitel KHL-EKO a.s.
dokumentace, stavba zahájena. Doc. Ing. Jebavý, Ph.D.

ÚPRAVA VEŘ. PROSTRANSTVÍ V OBCI
BRAŠKOV – VÝSADBA NOVÉ ZELENĚ

Zpracována projektová dokumentace. Jde
o výsadbu zeleně na vybraných lokalitách
– veřejná prostranství Toskánka, Valdek.

530

480

50

Zpracována projektová
dokumentace.

Ing. Dolejšová,
Přidělena dotace SFŽP.Vybrán zhotovitel Bc. Pavlína
Doc. Ing. Jebavý, Ph.D. Novotná. Stavba je dokončena.

POSTUPNÁ OBNOVA VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ

Připravuje se výběrové řízení na
projektanta a zhotovitele a dodavatele
osvětlovacích těles.

Nutno připravit paspotizaci pro
projekt.

Ing. Doksanský

Nutno opakovaně požádat o dotaci.

REKONSTUKCE OBJEKTU NA HŘBITOVĚ
MALÉ PŘÍTOČNO

Je zpracován návrh studie, který byl projednán na schůzce starostů, spoluvlastníků hřbitova (M. Přítočno, V. Přítočno,
Braškova a Pl. Újezd).

Zpracován návrh studie.

Ing. Dolejšová

Předpokládáme získání dotace na zateplení a ﬁn.
spoluúčást obcí. Inž.činnost zajišťuje Obec Braškov.

Hasičská stříkačka

T. Votava

Připravuje se výběrové řízení na dodavatele.

Probíhají přípravná jednání
a připravuje se zadávací
dokumentace jako podklad pro
soutěž na projektanta.

Ing. Dráb

Bude realizováno jen v případě získání dotace.

Zpracován záměr.

Ing. Dráb
Ing. Kolrusz

Dotace přidělena, vybrán zhotovitel ECODIS s.r.o.

Bude zpracována studie.

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Připravuje se výběrové řízení na projektanta.

Ing. Dráb

Bude realizováno jen v případě získání dotace.

Ing. Dolejšová

Realizuje vybraný zhotovitel KOSTAV spol. s r.o.

HASIČSKÁ TECHNIKA

Zatím nejsou známy.

Nejsou známy.

7000

6000

ROZVOD OPTOVODIČŮ A VÝSTRAŽNÝ
INFORMAČNÍ SYSTÉM V OBCI

Záměr schválen na 20. zasedání zastupitelstva obce 28.7.2014. Obsahuje místní
rozhlas, kamerový systém, výkonný
internet, kabelovou televizi.

PILOTNÍ PROJEKT – 1. ZMĚNA ÚZEMNÍHO
PLÁNU

Záměr schválen na 20. zasedání zastupitelstava 28. 7. 2014.

CHODNÍK VALDEK – BEZDĚKOV

Záměrem je zřídit chodník podél komunikace pro bezpečnou chůzi.

Nejsou známy.

ELEKTROMOBILITA

Záměrem je zřízení nabíjecí stanice pro
elektromobily.

Nejsou známy.

VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Akce je rozestavěna a bude dokončena
v r. 2015

1000

Zatím nejsou známy.

750

3885

600

1000

150

2885

Poznámka: Aktualizace tohoto „Programu“ byla projednána a schválena na 11. schůzi Rady dne 11.5.2015.

Zprávy z komisí
NÁPLŇ PRÁCE KOMISE PRO ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Vzhledem k živému tempu výstavby nových rodinných domů v obci a přílivu nových obyvatel,
pokládáme za užitečné informovat o práci jmenované komise
V oblasti životního prostředí zastupuje tato komise obec jako orgán státní správy v ochraně
přírody. Vydává povolení ke kácení neovocných dřevin na obecních i soukromých pozemcích v katastru obce, ovšem mimo les. Dále se komise podílí na přípravě stanovisek ke státním, krajským a
regionálním programům a zjišťovacím řízením, týkajících se stavu ovzduší, dopravní infrastruktury,
udržitelného rozvoje životního prostředí, územního systému ekologické stability (ÚSES)
v územním plánování, na přípravě smlouvy s ﬁ rmou udržující obecní zeleň, tvorbě a aktualizaci
Evidence obecní zeleně, atp. Jedná se o to, aby se například i příští generace mohli těšit pohledem
na divoké kačeny a srnky třeba ve valdecké Dubině.
V oblasti veřejného pořádku se komise podílí na tvorbě obecního systému hospodaření s odpady
a na přípravě smlouvy se svozovou ﬁ rmou. Pomáhá také řešit sousedské spory menšího rozsahu, týkající se například pálení odpadů, nevhodné zeleně na hranicích pozemků, volného pohybu psů apod.
Členy této komise jsou Tomáš Votava, Pavel Horník, Jiří Sochna, Zdeněk Pokorný, Ing. Květa
Najmanová a Štěpánka Pilátová. Předsedou komise Ing. Jiří Kolrusz.
Komise také úzce spolupracuje s Ekologickým občanským sdružením (EOS Braškov) a se Sborem
dobrovolných hasičů (SDH), který se podílí i na péči o zeleň a na úklidu obce.
Srnec v Dubině

Ing. Jiří Kolrusz

TRANZITNÍ KAMIONOVÁ DOPRAVA BY
Z OBCE BRAŠKOV MĚLA BRZY ZMIZET
Řešení této naléhavé situace nabývá konečně konkrétní obrysy. V měsíci dubnu vešla totiž
v platnost novela silničního zákona č.13/1997Sb. Teprve tato novela umožňuje obcím na silnicích
II. a III. tříd oprávněně žádat o vyloučení tranzitu těžké nákladní dopravy (12 t a výše).
Naše obec v tomto směru jedná s příslušnými úřady již od roku 2012, avšak dosud bezúspěšně.
Tento požadavek jsme uplatňovali na všech úrovních. Jak při zjišťovacích řízeních Ministerstva
životního prostředí, tak při Krajských programech zlepšování kvality ovzduší a při programu
Strategie udržitelného rozvoje Kladenska. Všude jsme zdůrazňovali verbálně i písemně pádné argumenty k vyloučení těžké dopravy jak přes Braškov, tak přes Valdek. Samozřejmě ve spolupráci
s Ekologickým sdružením Braškov. Uváděli jsme zhoršení kvality ovzduší a nadměrný hluk a vibrace, ohrožující zdraví obyvatel i statiku staveb při minimální vzdálenosti rodinných domů včetně
Mateřské školky 1 až 1,5 m od krajnice vozovky, nedostatečnou šířku a konstrukci vozovky, která
vede k nebezpečí při míjení vozidel a k odlamování krajnic, havarijní stav silničního propustku
pod Valdekem atd. Negativní dopady expandující automobilové dopravy na lidské zdraví jsou ještě
více devastující, než bylo dosud známo. Pojednává o tom velice podrobně článek „Saze v krvi“,
uveřejněný v periodiku RESPEKT 12.–18. leden 2015. Na pražském ČVUT se v laboratořích touto
problematikou zabývá pan Michal Vojtíšek a měření koncentrací v okolí silnic prováděl pan Radim
Šrám z Ústavu experimentální mediciny AV ČR. Prachové mikroskopické nanočástice (saze velikosti
miliontin milimetru) vznikají především při spalování ve špatně udržovaných na ových motorech.
Ucpané ﬁ ltry řidiči většinou nemění ve snaze ušetřit a odstraní je, aby výkon motoru neklesal.
Saze vdechují pak nejen všichni účastníci automobilového provozu, ale i lidé v okolí silnic. Tyto
nanočástice se snadno dostávají do krve i s rakovinotvornými látkami, které se na ně vážou. Více
než polovina obyvatel ČR je tak vystavena nebezpečně vysokým koncentracím rakovinotvorného
benzoapyrénu, jenž poškozuje dědičnou informaci. Zvyšuje se také riziko infarktu, onemocnění
dýchacích cest a nervové soustavy, rakoviny a cukrovky. Součástí článku je i přesvědčivá mapka
rozložení koncentrací benzoapyrénu v ČR v r. 2013. Řešením je podle názoru autora jednak zpřísnění
technických kontrol nejen v STK, ale i na silnicích a dále zásadní omezení automobilového provozu.
V této souvislosti nás zaujal nový záměr ministra dopravy přesunout 20 % tranzitní nákladní dopravy ze silnic na železnice. Pro naši komisi životního prostředí je to významná satisfakce, protože
výtku v tomto smyslu jsme podávali v některých stanoviscích obce.
Naše žádost byla adresována na Krajskou správu a údržbu silnic (KSÚS) začátkem února tohoto roku a byla zaměřena přímo na zpracování projektu dopravně inženýrských opatření (DIO).
Tento projekt je nezbytným podkladem pro realizaci řešení. Součástí této žádosti je i náš „Návrh
na opatření a objízdnou trasu“, jehož zkrácené znění je uvedeno dále.
Odpověď od ředitele KSÚS je z konce února, kdy ještě nebyla novela citovaného zákona schválena. Naši žádost však vzal na vědomí s tím, že projekt bude zpracován podle novely a opatření
by měla směřovat k datu 1. 1. 2016. Přesto byla žádost po nabytí platnosti jmenovaného zákona
v květnu opakovaně odeslána.

Kamiony v Braškově

VANDALSTVÍ VE VALDECKÉM LESÍKU
DUBINA
Všichni, kteří mají tak rádi pravidelné procházky a venčení pejsků v nádherném valdeckém lesíku
Dubina ztrnuli, když v sobotu 21. března odpoledne spatřili zvláště surovým způsobem ubitou 3,5
metru vysokou jedli, která zdobila okolí chatky na západním okraji lesa. Přiložené obrázky hovoří
zřetelně. Tento čin je o to závažnější, že jej s největší pravděpodobností spáchaly děti – chlapci,
kteří si tu právě dopoledne hráli na vojáky. Nástrojem nebyla malá tupá sekyrka, jak jsme se původně domnívali, ale vedle pohozený ostrý kámen, který nese zřetelné stopy. Na mlází, lemujícím
cestu směrem k hájovně byly pak rozvěšeny prázdné obaly od limonád. Tato bezmezná surovost je
srovnatelná s ubitím a týráním zvířete. Dodávám ještě, že právě jedle a borovice patří ke zvláště
ceněným jehličnanům, jejichž výsadba je státem podporována a dotována.
Nabízí se otázka, kde se bere v člověku tak bezcitný vztah k živé přírodě. Zajímáme se dostatečně
o to, co dělají děti ve svém volném čase?

Vyloučení tranzitní těžké nákladní dopravy přes obec Braškov – Příloha (kráceno)
NÁVRH NA OPATŘENÍ A OBJÍZDNÁ TRASA

Ing. Jiří Kolrusz

A. Návrh na opatření
Navrhujeme, aby v souladu s novelou zákona č.13/1997Sb. byla tranzitní těžká nákladní
doprava 12 t nasměrována na silnice I. tříd, rychlostní a dálnice, které svými konstrukčními parametry těmto tonážím vozidel vyhovují. Výjimkou by byla pouze vozidla dopravní obsluhy na
trase II/118 a III/0063. Tím bude dosaženo následujících nesporných celospolečenských výhod:
- úspory na opravách silnic II. a III. tříd
- eliminace škod na přilehlých budovách
- zmenšení obtížně vyčíslitelných ztrát na zdraví obyvatel
- stabilizace cen přilehlých nemovitostí
- zlepšení životního prostředí v obci
- zvýšení bezpečnosti automobilového provozu a pohybu chodců
- snížení ztrát způsobených únikem dálničních poplatků
Současně se potvrdil předběžný odhad, rozptylující obavy z eventuálního nárůstu nákladů
na delší trase navrhované objížďky. Z přiložených map str. 2 a 3, generovaných ze serveru mapy.
cz – plánování trasy, je zřejmé, že objízdná trasa po I/61 – R6 – R1 – D5 je sice o 17 km delší než
zkratka po II/118, ale je rychlejší o 10 minut. Pokud jde o spotřebu PHM, dá se předpokládat
rovněž úspora. Zkratka se vyznačuje totiž prakticky horskými úseky s velmi nebezpečnými nepřehlednými zatáčkami za Nouzovem k Dědkovu mlýnu a před Berounem. Velmi nebezpečná je
i dopravní situace na nevyhovující silnici III. třídy od Přítočna a kladenské průmyslové zóny na
silnici II/118 (křižovatka pod Kožovou Horou).
B. Objízdná trasa
Přiložené mapy str. 1, 2 a 3
Str.1 – Přehledná situace
Str.2 – Nejkratší trasa po II/118
Str.3 – Nejrychlejší trasa po I/61 – R6 – R1 – D5
Další podstatnou výhodou navrhované trasy je bezesporu nejkratší napojení expandující
kladenské průmyslové zóny na jedinou způsobilou silnici I. třídy I/61 a R6 a průjezd jedinou
obcí – Přítočno. V kladenské aglomeraci je nyní třeba urychleně dořešit přeložku I/61 mimo
obytnou zástavbu.
Ing. Jiří Kolrusz,
komise pro životní prostředí
Ubitá jedle v Dubině

Hasiči informují

Knihovna

Po klidném únoru, kdy nebyl ani jeden výjezd, vyjížděla v březnu naše jednotka hned ke čtyřem
událostem. Jako první to byl požár neobydleného objektu v Kladně-Dříni. 26. 3. to byl požár odpadu
v lese za Valdeckým hřištěm. Vichřice, která se přehnala 31. března přes Česko, přinesla poslední dva
březnové výjezdy. První byl na padlý smrk přes silnici Valdek–Družec, druhý pak k zajištění utržených
plechů ze střechy RD v obci Velká Dobrá. Následky této vichřice jsme odstraňovali ještě 1. dubna a to
na Valdeku v ulici V zátiší. Nejenom výjezdy jsou však činností našich členů. Již tradiční Velikonoční
hasičský bál na sále Restaurace „U Chalupů“ se opět povedl, a to jak návštěvností, tak i dobrou zábavou a hudbou. V sobotu 18. dubna proběhlo na stanici HZS Slaný školení velitelů jednotek JPO III a
JPO V. V dubnu ještě jednotka vyjížděla na nahlášený požár třípatrového RD, údajně varny drog, do
Velkého Přítočna. Tento výjezd byl nakonec klasiﬁ kován jako planý poplach a jednotka byla cestou
k zásahu odvolána zpět na základnu. V dubnu také proběhlo přeškolení obsluh ručních motorových
pil na stanici HZS Beroun. K jarní tradici patří pálení čarodějnic, které již tradičně připravují členové
našeho sboru. Letos tato akce proběhla po dlouhé době pro jednotku bez planého výjezdu. Po dvouleté
přestávce byly obnoveny „Středočeské pivní slavnosti“ na letišti Velká Dobrá, kde naše jednotka opět
prováděla požární dozor. V květnu jsme jeli ukázat naši techniku dětem z MŠ Velká Dobrá. Poslední
událostí před uzávěrkou tohoto čísla BN byl noční výjezd jednotky na požár bytu v 7patrové budově
v Kladně. Kromě naší jednotky na místě zasahovaly jednotky HZS Kladno, JSDH Hřebeč a Pchery.
Hasiči Braškov

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ? VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
BELETRIE
Bauer, J.: Svatý grál
Bauer, J.: Vražedná mše
Březinová, A.: Nehodná dcera rodu Smiřických
Ciprová, O.: Kněžna Ida
Černá, J.: Zakázaná láska
Formanová, G.: Zůstaň se mnou.
Hayes, T.: Já,poutník
Chadwick, E.: Dobyvatel z Normandie
Jakoubková, A.: Prodám manžela… zn. spěchá
Jeﬀries, S.: Uloupená láska
Keleová, T.: Kouzlo všednosti
Lancaster, J.: Nádherně tlustá
Lancová, L.: Dvakrát dospělá
Lancová, L.: Život na ostro
Lindinger, M.: Mé srdce je z kamene
Pawlowská, H.: Ulovila jsem ho v buši
Peters, E.: Záhada sarkofágu
Vondruška, V.: Sběratelé ostatků
Vondruška, V.: Zloději ostatků
Vondruška, V.: Husitská epopej
Vondruška, V.: Letopisy královské komory

NAUČNÁ LITERATURA
Drijverová, M.: Čeští panovníci byli také jenom lidi
Levis, S.: Salátový bar
Prošková, Z. : Kuchařka pro psy na každý den
Procházka, M.: Kladenskou přírodou po celý
Pechová, J.: Zpáteční lístek
Šloufová, A.: Když se lidi povedou
Jazykový průvodce – Itálie
Pošli recept – nedělní oběd
Rady pro domácnost
NA VÝLET ČI DOVOLENOU PO ČESKÉ
REPUBLICE S Ottovými turistickými průvodci
po přírodních krásách a historických památkách.
Vedoucí projektu je ing. Ivo Paulík.
Knihovna má ve svém fondu tyto průvodce:
Orlické hory. Jizerská hory. Vysočina. Jeseníky.
Beskydy. Pálavsko a Podyjí. Na jih od Prahy.
Na sever od Prahy. Český ráj. Okolím Plzně. Od
Českého Švýcarska po Křivoklátsko.
PŘÍJEMNOU DOVOLENOU!!!

Na jaře jsme s dětmi připravili čarodějnici a 30. 4. 2015 jsme jako každoročně vyrazili v maskách
průvodem na pálení čarodějnic.

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE
Vondruška, Vlastimil: HUSITSKÁ EPOPEJ
Kniha vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království Snad žádná
jiná historická epocha naších dějin není v obecných představách tak kontroverzní jako právě
husitství.
Historicky věrně popisované události tvoří kulisu čtivého a napínavého příběhu rodiny Prokopů.
Vaňková, Ludmila: ZAPOMENUTÝ KRÁL
Nový román Ludmily Vaňkové otevírá čtenářům pozoruhodné období v dějinách Českého
království,kdy se mu vyhýbaly válečné pohromy, i když jinde se nepřetržitě válčilo. Zásluhu na to
měl Václav I., který se v kronikářských zápisech mezi svým otcem Přemyslem I. A svým synem
Přemyslem II. Jeví jako zapomenutý král.
PŮJČOVNÍ DOBA: STŘEDA 16–18.30 HODIN.

NOC S ANDERSENEM

Děti si vyzkoušely v soutěžích: sílu – válely polena, přesnost – shazovaly míčky plechovky a
trpělivost – hod kroužků.
V květnu jsme se účastnili závodů Železný Soptík, Tazmáni byli 5. a Soptíci 7., v jednotlivcích
se dařilo Julii S. a získala stříbro.
Poslední květnový víkend vyrážíme na 3 denní okresní závody, které se budou konat v Plchově.
Popřejme dětem tedy hodně štěstí.
DĚTSKÝ DEN 6. ČERVNA 2015 – ráda bych Vás pozvala jménem obce Braškov, hasičů
a fotbalistů. Tentokrát bude s tématem STARÁ POUŤ.
V létě budeme pořádat osvědčené Hasičské soustředění v Olešné. Děti se budou zdokonalovat
nejen v hasičských dovednostech, ale budou mít i táborovou hru. Spát budou buď v chatkách,
nebo stanech.

Hledáme nové děti, které si chtějí užít legrace, naučit se hasičským
dovednostem, jezdit na závody, výlety a v létě na hasičské soustředění.
Zájemci přijďte ve čtvrtek v 17 hodin.

Noc s Andersenem je akce knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují
v knihovně u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena, od
jehož narození letos uplynulo 210 let a 140 let od jeho úmrtí.
Andersen se stal nejslavnějším světovým pohádkářem a napsal více jak 500 pohádek.
U nás jsou známé například Princezna na hrášku, Cínový vojáček, Malá mořská víla, Pasáček
vepřů, Křesadlo, Ošklivé káčátko, Sněhová královna a jiné.
Letos proběhl již patnáctý ročník, kdy se tato akce konala v knihovnách, školách, v dětských
domech u nás i v dalších několika zemích světa.
Naše knihovna se k těmto významným oslavám přidala v sobotu 28. března také.
Děti sbalily spacáky a vyrazily do knihovny a nově vybudované výtvarné dílny, kde se každý
týden scházejí, učí se kreslit a poznávat různé výtvarné techniky. Sešlo se jich na začátku večera
dost a na 24 z nich pak čekalo ještě noční dobrodružství v podobě her, promítání a čtení pohádek.
Nejprve byla promítnuta pohádka Malá mořská víla. Potom následovalo společné čtení, kdy se
děti při předčítání pěkně střídaly. Z výstavy pohádkových knížek v knihovně si na to vybraly
Kladenské pohádky od Luďka Švorce. Před spaním se děti ještě podívaly na pohádku Tři bratři,
příhody Tučňáků z Madagaskaru a ráno před odchodem domů se stihly ještě podívat, co dělal
Čtyřlístek ve službách krále.
Naše noc s Andersenem byla sice krátká, ale krásná. Mohu spokojeně říci, že nocování je za
námi a všem nám zůstala spousta vzpomínek, pěkných zážitků a společných fotograﬁí.
Akce se zdárně vydařila díky vydatné spolupráci paní Dolejšové, Holerové a Laitnerové , které
o děti láskyplně pečovaly, včetně dobré večeře a snídaně. Všechny děti si pohádky a spaní mimo
domov náramně užily a určitě se těší na další setkání.
Věra Přibylová, knihovnice

Při pěkném počasí trénujeme na Toskánce, při špatném počasí jsme v hale na Valdeckém
fotbalovém hřišti.
vedoucí Mladých hasičů M. Chalupová

Okénko pro děti
Milé děti,
blíží se prázdniny a vy budete mít určitě více času na čtení. Navštivte naši knihovnu, kde najdete
řadu hezkých nových knih.
Benedictus, D.: Návrat do Stokorcového lesa
Březinová, I.: Natálčin andulák
Bynghall, S.: Auta
Futová, G.: Dokonalá Klára
Futová, G.: Psí škola kocoura Rudochlupa
Hutrová, V.: Eliška a její kamarádi
Kratochvíl, M.: Prázdniny blbce č. 13
Kubátová, M.: Krkonošské pohádky
Kůntzel, K.: Nejnebezpečnější zvířata světa
Lhotová, D.: S kocourem Vavřincem od jara do zimy
Lutzová, U.: Veselé příběhy o zvířátkách
Owen, Ch.: Kouzlíme s papírem
Pecháčková, E.: Hvězdy pražské ZOO
Švorc, L.: Kladenské pohádky
Švorc, L.: Křivoklátské pohádky
Zmatlíková, H.: Dětem
Mikuláš na prázdninách
Ušaté pohádky na dobrou noc
100 čarodějných způsobů, jak vyjít s kamarády
100 nejkrásnějších pohádek

Kultura

RADOSTNÉ PRÁZDNINY NAPLNĚNÉ HEZKÝMI ZÁŽITKY A DOBROU POHODOU!!!
Věra Přibylová, knihovnice

Koncert Song Ladies 1. května na Háji

VÝTVARNÝ KROUŽEK PěI OÚ BRAŠKOV VÁS SRDEýNċ ZVE NA

Sport
HISTORIE POHÁROVÝCH TURNAJŮ NA
BRAŠKOVĚ
Tak jako byla v braškovských novinách zmíněna historie fotbalových hřišť v obci, nelze opomenout historii konání fotbalových turnajů.
V létě roku 1955 se konal první ročník Memoriálu Jaroslava VALEŠE, který byl popraven
v koncentračním táboře. Prvního ročníku se zúčastnily tyto oddíly – Družec, Velká Dobrá, Pletený
Újezd a domácí Braškov, který v celé soutěži po přesvědčivých výkonech zvítězil. Nejprve porazil
Meteor Pletený Újezd 5 : 1 a ve ﬁnále tehdejší Sokol Velká Dobrá 4 : 1.
Turnaj se stal v následujících letech pěknou sportovní tradicí naší obce a hrál se až do roku 1972.
Domácí v tomto turnaji mnohokrát zvítězili.
Memoriál se nekonal pouze v roce 1966 po sestupu z I.B třídy.

KONANOU 19. 6. 2015 OD 17.00 HOD.
V PROSTORÁCH OÚ BRAŠKOV, DUKELSKÁ 11, BRAŠKOV
OD 19.00 HOD. BUDE NÁSLEDOVAT PROMÍTÁNÍ PRO DċTI

V roce 1973 počal psát historii fotbalu na Braškově Memoriál Františka KUHÁ NK A .
Putovní pohár pro tento turnaj
věnovali rodiče tohoto nadějného
br a š kov s kého fotba li st y. V 1.
roční ku zvítězila Velká Dobrá.
Domácí sice nejprve porazili TJ
Unhošť 4 : 3, ale ve ﬁnále vysoko
prohráli s Velkou Dobrou 1 : 6 a
skončili na druhém místě. Poprvé se vítězství v tomto turnaji
braškováci dočkali až v roce 1975.
Tento memoriál byl pořádán až do
roku 1980.

120 let
POLOZENÍ ZÁKLADNÍHO

KAMENE SOKOLOVNY

Memoriál A. Drába – mládež – 2015

Od roku 1981 se začalo na Stadionu Jaroslava Valeše soutěžit o „Pohár Místního výboru
Národní fronty“. Pod tímo názvem se turnaj konal až do konce osmdesátých let minulého století.
Poslední s tímto názvem byl uspořádán v roce 1988.
V letech 1989–1996 se na Braškově letní fotbalové turnaje – POHÁRY – pořádaly bez názvu
akce a v letech 1990–1991 se nepodařilo je uspořádat vůbec!
V roce 1997 TJ Sokol BRAŠKOV uspořádal 1. ročník Memoriálu Zdeňka ZÁBRANSKÉHO.
Tento fotbalový turnaj je od té doby konán k uctění památky tragicky zesnulého braškovského
fotbalisty, upřímného kamaráda a člověka s ryzím charakterem.
Hlavní cenou tohoto fotbalového klání je nádherný cenný pohár vyrobený ve Sklárně Rückel
Nižbor. Pohár byl získán zejména díky pomoci pana J. Klase, tehdejšího poslance. Tato trofej je
umístěna na masivním podstavci z tvrdého dřeva, na který je každý rok připevněn štítek s názvem
oddílu, který pohár vyhrál. Na samotném poháru je vybroušen nápis – Pohár Zdeňka Zábranského
– Braškov.
Další zvláštností tohoto memoriálu je, že vítěznou trofej žádné z fotbalových mužstev na světě jej
nemůže získat do trvalého držení, byť by zvítězil desetkrát v řadě! Tato zvláštní klauzule je vždy a
pevně zakotvena v propozicích turnaje, které jsou každého roku rozesílány zúčastněným fotbalovým
oddílům. Vítězné mužstvo obdrží cenu za umístění na 1. místě a tu si pak odváží do své klubovny.
Pohár Zdeňka Zábranského je uzamčen ve vitríně v klubovně TJ. Sokol Braškov. Po dokončení
sportovního muzea na Stadionu Jaroslava VALEŠE bude umístěn tam.
Tento turnaj v prvním ročníku vyhrál TJ DRUŽEC, domácí zvítězili poprvé v roce 1998 a jsou
s osmi prvenstvími nejúspěšnější. Následuje Čechie Velká Dobrá se čtyřmi, TJ. Družec se třemi a SK
Doksy a Meteor Praha VIII s jedním vítězstvím.
Pouze v roce 2007 se o pohár nehrálo, z důvodu obnovy travnaté plochy hřiště.
V letošní roce se pozvané kluby o tuto nádhernou trofej utkají již poosmnácté.
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Všechny tyto uvedené turnaje byly organizovány v letní přestávce soutěže a vždy
o prvním víkendu měsíce srpna toho kterého roku.
Výtah z almanachu vydaného roku 1977 o výpis z kronik oddílu doplnil
Pavel Stádník, kronikář
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Dozorce

2. díl
tajenky

Důrazný
zápor

Národní
divadlo (zkr.)

Plastická
hmota

Označení
spec. kol

Horečka
(zast.)

Sraz

Doušek

Lístek
(zastarale)

Ženské
jméno

Stovky

Část zvířecí
nohy

Kanál

Aspik

Zvuk hodinek

Toaleta s
umývárnou

Předložka
Sibiřská
řeka
3. díl
tajenky

Skvrna
Předložka
Trojice
Finanční
odbor (zkr.)

Snad

Pres

Německé
město

Citoslovce
zvonění

Šikmo

Pevnina
obklopená
vodou

Zájmeno
ukazovací

Květenství

Stromořadí

Černý
latinsky

Pokřik na
koridě
Slitina
Ostrov Malých Sund
Hotel v
Tbilisi

Ryba

Rostlina

Kocouři (nář.)

Zabreptání

Seveřan

Ústav tech.
rozvoje a
informací
(zkr.)
Chemický
prvek

Kůže
(slovensky)

Tanec
francouzský

Metrák

Sudokopytník

Něco

Starořekové

Předložka

Sudokopytníci

Tučnolistá
rostlina

Alkoholický
nápoj

Obyvatelky
Letovan
Hlavní město
Peru

Citoslovce
Keramická
surovina
Chem. zn.
kryptonu

Orel
(německy)
Tedy
(německy)

Minulý rok

Označení sítě
hotelů

Plošná míra

Vojenská
jednotka

Úsudek

Kruh

1. díl tajenky Patřící akordu

Starořecká
síň

Slovesný
tvar

Najatý
potlesk

Přednost

Mexický
indiánský
kmen

Bezcenná věc

Armatury

Skok na
místě

Dětská zbraň

Žíravina

Listnatý
strom

Cizí ženské
jméno

Tibetskobarmský jazyk
Sladký
pamlsek

Ohrada

Místní organizace (zkr.)
Křik

Náležící
pradědovi
Slovenská
řeka

Citoslovce

Černostrakatý
skot
Ublížit

Kmen

Český operní
pěvec
Konvoj

Oblít
(nářečně)
Citoslovce
upozornění

Díl půdy
Čisticí
prostředek

Plátěné
přístřeší

Čin

Užitková
rostlina
SPZ Sokolova

Akustický jev

Samotář
(zastarale)

Hudební
nástroj

Někdo

Cizí mužské
jméno

Víření

Černý pták

Název římské
desítky

Vzácná
tekutina
Citoslovce
smíchu

Ostrovan

Mizera

Zápasnický
chvat
Značka
televizorů

Prvek
chůze

Šikmý
výtah

Zatáčka
(nářečně)

Hudba
amerických
černochů
Tlustokožec

Touha

Váhavé
přitakání

Biřic

Stupeň
citlivosti
ﬁlmu

Časová
jednotka
Slovenská
plošná míra
Konstrukce
z tyček
Otázka při
sázení se
Citoslovce
podivu

Slovní spojení
Slezská univerzita (zkr.)
Prodejna
nábytku

Západočeské
město

Ořech
(anglicky)

Slovenská
plošná míra

Pomůcka: Alni, Alor, Ater,
Bur, LAV, Lolo, Nuss,
OLOT, Otomi, Solitr,
Toro, Utrin

Tajenka: výrok ruského spisovatele Maxima Gorkého

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA NA BRAŠKOVSKÉM
RYBNÍKU
V neděli 10. května se na rybníku objevil labutí pár. Zřejmě se tu při svém tahu nezdrží dlouho. Jde asi jen o přestávku pro načerpání nových sil při letu na vhodné hnízdiště větších vodních
ploch. Ale i tak bychom si toho měli považovat, protože tito vzácní ptáci se s každým rybníkem jen
tak nespokojí. Naposledy jsme je tu mohli obdivovat před pěti lety. V jižním křídle rybníka býval
malý ostrůvek, zvaný Barvínek, ale ten by byl vhodný tak pro divoké kachny, které by tu v budce
jistě vyvedli mláďata.
Ing. Jiří Kolrusz
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