březen 2010

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
skončila zima a myslím, že i pamětníci musejí sáhnout hluboko do
paměti, aby si  vzpomněli,  kdy sněhová nadílka byla tak bohatá. To,
že jsme se ze svých domovů probojovali ven, je díky usilovné práci
našich hasičů, pana Antonína Žaluda a jejich technice. Někteří z nás
jistě vnímají zvláštnosti této doby a kreativitu našich zákonodárců.
Například v oblasti likvidace odpadů, kde za likvidaci odpadu, který
generuje člověk, zodpovídá obec a taktéž to platí i pro sníh. Co je
příjemné? Že před zavedením zákona o povinnosti obce uklízet sníh,
byly některé chodníky čisté. Dnes, když podle zákona nikdo nemusí
nic, tito samí občané stejně dobrovolně bojují s živlem a podílejí se
na úklidu obce, jim všem dík! Protože při kalamitním stavu nelze bez
společného úsilí docílit výsledků. Co by nám určitě v příštích kalamitách usnadnilo práci, je omezení zbytečného parkování vozidel na komunikacích, které totálně znemožňují zimní údržbu.
Co nás čeká v blízké budoucnosti? Především je to nový územní plán,
který je charakteristický prolínáním krajiny do struktury obce. Dalším
fenoménem našeho plánu je chápat umístění naší obce jako předpolí
křivoklátských lesů a úvod do této krajiny nebo chcete-li, snažme se
docílit symbiózy s Křivoklátskem. Měřítkem pro tento plán je člověk
ze všech hledisek tzn. jak funkcí, tak i rozsahem. Pro ty, kteří jsou
smutní, že územní plán nepodporuje žádný developerský projekt nebo
chcete-li zástavbu krajiny, vám sděluji, že v katastru obce je asi 52
parcel určených pro výstavbu rodinných domů. Tento fakt v důsledku
znamená, že z dnešního tisíce obyvatel se dostaneme na jeden tisíc
dvěstě a zde končí všechny kapacity veškeré infrastruktury, školkou
počínaje a čistírnou odpadních vod konče.
Další důležitou událostí, která proběhne 31.3. od 12:00 hodin je
slavností ukončení projektu Revitalizace návsí, kam Vás všechny
srdečně zvu. Při této příležitosti vyjde naprosto unikátní kniha, kterou vzdáme hold nejen těm, kteří se na revitalizaci naší obce podíleli,
ale především všem písmákům i zákonem určeným kronikářům, kteří
zaznamenali naši historii, a to od poloviny 19.století. Akci „Revitalizace
návsí“ se podařilo spojit s programem na obnovu krajinných struktur.
V rámci programu Revitalizace návsí a tohoto programu bylo vysázeno
více než 400 stromů, což je počet úctyhodný i na poměry města jako je
např. Kladno, vzniklo tak několik set metrů nových alejí, dosazované
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nepočítaje. Výsledný prostorový účinek ze vzrostlých stromů si nyní,
těsně po výsadbě, umíme sotva představit, proto se můžeme těšit, že ta
pravá podoba nás teprve čeká. Každý z nás bude ze stromů jistě čerpat
sílu a klid. Je velkým potěšením přispívat k tomu, aby podobné pocity mohly mít naše děti a vnoučata zvlášť s vědomím, že za několik
desítek let bude s největší pravděpodobností potřeba relaxace z něčeho
přirozeného určitě mnohokrát větší než nyní.
Zbývá popřát zastupitelům obce mnoho sil při získávání financí na
další zpracované projekty, jejichž obsah můžete dohledat v tabulce
rozvoje obce tohoto zpravodaje.
Vám všem přeji krásné jaro a zvu Vás na lampionový průvod v pátek
30.4.; průvod   vychází v 19:00 hodin od hasičské zbrojnice směr
Čertovka.
Starosta
Ing. Vladimír Dráb
starosta@braskov.cz

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na
17. veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Braškov,
které se koná v pondělí
29. března 2010 v 17,00 hod.
na Obecním úřadě Braškov
s tímto programem:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Zahájení
Výsledek hospodaření k 31.12.2009
První změna rozpočtu na r. 2010
Prodej pozemků VKM pod čerpací stanicí
Prodej akcií VKM Městu Kladno
Zadání územního plánu obce
Cyklostezka I. etapa
Věcná břemena pro kabel O2
Nabídka na údržbu veřejné zeleně
Doplnění vybavení obec. úřadu
Informace o ukončení projektu „Braškov – revitalizace návsí“
Informace o zajištění akce kruhového objezdu
Informace o návrhu na sběrné místo
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

autor ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Braškov, koUsnesení
naného dne 21.12.2009 na OÚ Braškov
64. schůze rady 14.12.2009

Usnesení č. 1

Rada obce Braškov po projednání:

Zastupitelstvo obce po projednání:
-bere na vědomí
-bere na vědomí:
•zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
   •Zprávu o finančním hospodaření obce k 30.11.2009
-schvaluje
   •Žádost občanů o konzultaci před výsadbou zeleně u silnice III/0063
•doplnění bodu č. 5 (Různé) programu 16. zasedání zastupitelstva obce o aktuální záležitosti
-schvaluje:
   •podklady k jednotlivým bodům programu zastupitelstva, které budou zaslány zastupitelům
   •Změnu č. 3 rozpočtu obce pro r. 2009 s příjmy 43.236.410,56 Kč a výdaji 38.384.581,56 Kč
-souhlasí
   •Rozpočet obce na r. 2010 s příjmy 32.935.000,-- Kč a výdaji 36.707.000,-- Kč
•s prodejem pozemků č. 258/36 a 258/113
   •s návrhem na zřízení sběr. místa komunálního odpadu a předložením žádosti o dotaci na tuto akci -souhlasí:
   •S prodejem 46.162 kusů akci VKM a.s. městu Kladno za cenu 100,-- Kč/akcii
   •s předložením žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikací na Toskánce
   •S uzavřením smlouvy o propagaci firmy EUROVIA, a.s.
   •s rozšířením pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou na objekty akce „Revitalizace návsí“
   •S rozšířením pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou o pojištění dokončených objektů akce  
   •s doplněním akce „Oprava silnice III/0063“ (Karlovarská) o semafor a měřič rychlosti
    „Revitalizace návsí“
   •s úhradou příspěvku na provoz a údržbu hřbitova v M. Přítočně
   •S poskytnutím příspěvku na provoz a údržbu hřbitova M. Přítočno ve výši 35 tis. Kč
-nesouhlasí
   •S návrhem na finanční vyrovnání s MR Bratronicko ve výši 395.259,- Kč
   •s požadavkem p. F. Černocha na změnu charakteru pozemku č. 284/5
   •S prodejem pozemku p.č. 258/36 o výměře 23 m2 za cenu 300,-  Kč/m2 a pozemku p.č.  
    258/113 o výměře 7 m2 za cenu 300,- Kč/m2 navýšenou o úhradu veškerých nákladů obce
-ukládá
•starostovi ing. Drábovi předložit dnes radou schválené návrhy k projednání 16. zastupitelstvu            spojených s jejich převodem
   •S rozšířením a doplněním dokončené stavby „Oprava silnice III/0063 Kyšice – V. Dobrá“ o
     obce 21.12.2009
    semafory a ukazatel rychlosti za cenu 141.602,- Kč
   •S úhradou nákladů na inženýrink, přípravu a projektovou dokumentaci „Sportoviště Háj“ ve
65. schůze rady 4.1.2010
    výši 396.000,- Kč
Rada obce Braškov po projednání:
   •S podáním žádosti o omezení rychlosti na silnici III/0063 na Valdeku v obou směrech na
-bere na vědomí
    40 km/hod. A podáním stížnosti na odstranění značek omezujících rychlost na 30 km/hod.
•zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
-nesouhlasí:
-schvaluje
•Se změnou využití poz. č. 284/5 podle požadavku p. F. Černocha ze zahrady na stavební parcelu.
   •stanovisko k odvolání Ekologického obč. sdružení ve věci vydání integrovaného povolení
  Veseta s.r.o.
   •rozdělení finančních prostředků za reklamu společnosti Eurovia a.s. ve výši 450 tis. Kč
-ukládá
•ing. Doksanskému učinit dotaz na OÚ Velká Dobrá k připravovanému záměru vybudování
      
     „Laboratorní a demonstrační linky na likvidaci odpadů metodou vakuové pyrolýzy“ na katastru     
     jejich obce, event. připravit odvolání na Stč. kraj

66. schůze rady 18.1.2010

Rada obce Braškov po projednání:

-bere na vědomí
•zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
   •výsledky hospodaření obce v r. 2009
-souhlasí
•se stanoviskem k návrhu územního plánu obce Pletený Újezd
•se „Zadáním úz. plánu obce Braškov“
•s předloženými návrhy na 2. změnu rozpočtu r. 2009 a rozpočtový výhled na r. 2010 a 2011
•se závěry komise pro výběrové řízení akce „Regenerace zeleně v obci Braškov“
-schvaluje
•připomínky k návrhu smlouvy o věcném břemenu a vedení trasy digitálního kabelu Telefonica O2
   •zveřejnění záměru na prodej pozemků p.č. 61/53 a  240/2
   •návrh na zpracování plánu dopravních opatření na místních komunikacích v obci
   •program příští schůze rady 8.2.2010

67. schůze rady 15.2.2010

Rada obce Braškov po projednání:

-bere na vědomí
•zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
   •výsledky hospodaření obce v r. 2009
-schvaluje
•termín a program veřejného zasedání dne 22.3.2010
   •převedení hospodářského přebytku MŠ na fond rezerv
   •přípravu slavnostního zakončení akce „Braškov-revit.návsí“
   •přípravu Braškovských novin za 1.čtvrtletí r.2010
   •program příští schůze rady 1.3.2010

68. schůze rady 1.3.2010

Rada obce Braškov po projednání:

-bere na vědomí
•zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
   •návrh 1. změny rozpočtu na r. 2010
-schvaluje
•změnu programu a termínu veřejného zasedání na 29.3.2010
   •nákup konvektomatu pro jídelnu mateřské školy při navýšení kapacity na 42 dětí v souladu
     s požadavkem OHES
   •nákup vybavení kanceláře OÚ v ceně do 25 tis. Kč
   •objednání studie na přeložku VN v ceně do 5 tis. Kč
   •program příští schůze rady 15.3.2010

Společenská rubrika

A léta běží...

Rozloučili jsme se s:
Ladislavem CHALUPOU
Jiřím HUMLEM

6.2.2010 (71 let)
20.3.2010 (82 let)
Čest jejich památce

Narodili se:
Marian TODOROV
Štěpán ZAHRÁDKA

22.12.2009
25. 1. 2010
Blahopřejeme

Usnesení č. 2

Zastupitelstvo obce po projednání:
-souhlasí:
   •Se záměrem na vybudování sběrného místa a podáním žádosti o dotaci na projekt „Sběrné  
    místo pro sběr tříděného odpadu v obci Braškov“ ze Středočeského Fondu životního prostředí  
    a zemědělství v r. 2010 a zavazuje se na spolufinancování této akce ve výši min. 5% celkových
    nákladů
   •S podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst 2010 na projekt
    „Rekonstrukce místní komunikace – Toskánka v obci Braškov“ a zavazuje se na spolufinan
    cování této akce ve výši min. 5% nákladů.
   •S podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů v r. 2010
     na projekt „Dovybavení jednotky zásahovou výstrojí a výzbrojí“ a zavazuje se k zajištění spo-  
     lufinancování této akce ve výši min. 5% celkových nákladů.
   •S podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v r. 2010 na
    projekt „Dovybavení místní knihovny“ a zavazuje se k zajištění spolufinancování této akce ve
    výši min. 5% celkových nákladů.

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV
KONANÉHO DNE 21.12.2009

16. zasedání  přijalo dvě usnesení.
V usnesení č. 1 :
   •Vzalo na vědomí zprávu o fin. hospodaření obce k 30.11.2009 a žádost občanů o konzultaci před
výsadbou zeleně u silnice Karlovarská
   •Schválilo 3. změnu rozpočtu pro r. 2009 a rozpočet obce na r. 2010 se schodkem cca 3.600 tis.
Kč
-Odsouhlasilo:
   •Prodej akcií VKM městu Kladno – návrh příslušné smlouvy odsouhlasilo Zastupitelstvo města
    Kladna 2.3.2010 a bude předložena k projednání a schválení 17. zasedání zastupitelstvo obce
    29.3.2010
   •Uzavření smlouvy o propagaci EUROVIA a.s. získaných 450 tis. Kč rozdělila rada obce takto:
- na podporu a rozvoj mládež. Fotbalu – 200 tis. Kč
- na podporu sportovní aktivity mladých hasičů – 200 tis. Kč
- dotaci na činnost Sboru pro občanské záležitosti - 50 tis. Kč
   •Poskytnutí příspěvku na provoz a údržbu hřbitova M. Přítočno ve výši 35 tis. Kč
   •Návrh na vyrovnání s MR Bratronicko. Poukázáním částky 395 259,-- Kč na účet obce byl  
     tento návrh realizován.
   •Prodej pozemků č. 258/113 a  258/36 v lokalitě U Dubu, který bude realizován.
   •Rozšíření a doplnění „Opravy silnice Kyšice – V. Dobrá“ o semafory a ukazatel rychlosti, které  
     byly osazeny.
   •Úhrada nákladů na inženýrink, přípravu a projektovou dokumentaci „Sportoviště Háj“ – akce
     je rozpracována.
   •Podání žádosti o omezení rychlosti na Valdeku.
   •Neodsouhlasilo změnu využití pozemku č. 284/5. O tomto usnesení byl žadatel informován.
V usnesení č. 2 :
-Odsouhlasilo:
   •Záměr na vybudování Sběrného místa odpadu. Žádost o dotaci byla podána.
   •Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce místní komunikace Toskánka“. Žádost byla
    zpracována a podána.
   •Žádost  o dotaci na „Dovybavení jednotky hasičů zásahovou výzbrojí a výstrojí“. I tato žádost
     byla zpracována a podána.
   •Podání žádosti o dotaci na „Dovybavení místní knihovny“. Tato žádost byla rovněž zpracována
     a předána.
    Lze tedy konstatovat, že obě usnesení 16. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného
21.12.2009 byla splněna.
František   H a a s

Zprávy z obecního úřadu
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE K 31.12.2009
výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změnách

%

Sdružení dobrovol.hasičů

PŘÍJMY
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)
daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin.

nebezp.odpad

správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)

6 152 882,14

5 900 000,00

104,00%

1 296 290,98

odměny zastupitelstva

23 194,00

295 629,80

310 000,00

95,00%

2 217 653,43

2 326 697,56

95,00%

331 560,80

400 000,00

83,00%

85 148,00

86 000,00

99,00%

111 460,00

108 000,00

103,00%

0,00

0,00

677 730,00

náklady na volby

17 201,56

daň z příjmů FO ze sam.v.č.

293 509,35

platy zaměstnanců

553 090,00

daň z příj. fyz.os. z kap. výn.

115 187,89

rozdíl platy za 12/2008 a 12/2009

-21 357,00

daň z příj.práv.os.

1 502 476,05

různé práce pro OÚ

60 870,00

daň z přid.hodnoty

2 909 020,87

pov.poj.na soc.zab.

132 262,00

36 397,00

pov.poj.na zdr.poj.

110 821,00

poplatek za odnětí lesa
daň z nemovitosti

312 687,09

230 000,00

136,00%

NEDAŇOVÉ
pronájmy
vodné MŚ

25 048,00
12 408,00

nájemné ordinace

7 500,00

odpady
zn.na popelnice
pytle na tř.od.
popl.velk.a neb.odpad

správní poplatky (vč. automatů)

104,00%

5 040,00

nájemné za byt MŚ
nájemné ČOV

24 000,00

535 000,00

100,00%

poj.obecního majetku

23 095,00

popl.za měř.rychlosti v obci

12 500,00

všeobecný mat.

20 534,64

123 875,00

75 000,00

107,00%

2 087,00
52 876,46

elektrická energie

17 940,00
66 034,07

služby peněžn.ústavů

14 508,50

34 900,00

ostatní daně

45 150,00

školení

19 445,40

20 000,00

97,00%

52 663,00

55 000,00

96,00%

Ostatní nedaň.příjmy

56 779,46

50 000,00

114,00%

dětské hř.-vstupenky
přeplatek- tiskopisy a jiné
úroky z BÚ

21 450,00
33 873,45

72 300,00

72 300,00

100,00%

DOTACE na volby

16 997,56

16 997,56

100,00%

15 014 451,07

15 014 451,07

100,00%

169 000,00

169 000,00

100,00%

7 000,00

7 000,00

100,00%

25 200,00

25 000,00

101,00%

5 000,00

5 000,00

100,00%

40 000,00

40 000,00

100,00%

DOTACE - hasiči
OSTATNÍ PŘÍJMY:
Smlouva hasiči (Kyšice)
Výnos z prodeje pozemků (Stavimat)
Věcné břemeno (STAVIMAT)
Prodej automobilu-hasiči
Pojistné plnění
Mikroreg.Bratronicko-dotace na projekt

Eurovia - propagace
Prodej kanalizace
Čerpání úvěru
výsledek hospodaření k 31.12.2008
PŘÍJMY C E L K E M
Příjmy od VKM na úč. Sdružených
prostředků
Celkem

14 231,00
422 036,00

450 000,00
3 835 989,00 3 836 000,00 100,00%
13 376 132,93 12 985 548,93 103,00%
2 776 112,64

2 776 113,00

43 460 001,29

41 836 410,56

104,00%

1 400 000,00

1 400 000,00

100,00%

44 860 001,29

43 236 410,56

104,00%

10 573,20

20 000,00

53,00%

0,00

10 000,00

%

200 000,00

200 000,00

100,00%

22 527,00

23 000,00

98,00%

366 633,00

367 000,00

100,00%

knihovna - knihy a odměna

45 119,00

40 000,00

113,00%

kronika - materiál a odměna

6 000,00

10 000,00

60,00%

Sbor pro občanské záležitosti

30 596,00

25 000,00

122,00%

237 036,00

310 000,00

76,00%

MŠ - příspěvek na provoz
MŠ-klempířské práce
ZŠ - příspěvek na neinv.výdaje

hřiště vč.dětského koutku - provoz
dětské hřiště

26 310,00

hřiště Valdek

210 726,00

veřejné osvětlení - el.energie

181 161,00

200 000,00

veřejné osvětlení - údržba

88 839,50

100 000,00

89,00%

veřejné osvětlení -nový svět.bod

23 800,00

30 000,00

79,00%

veřejná zeleň

212 034,00

200 000,00

106,00%

odpady celkem (VaN,CZ ekologie)

656 176,40

660 000,00

100,00%

MPS zál.na známky
likv.velko.odpad

cestovné

publikace Doksy
náhrada – nemoc

418 719,00
214 263,40

91,00%

0,00
7 709,00
16 969,40
185 132,60
0,00
209,00
13 100,00
300,00
10 000,00
2 907,00

opravy (garážová vrata)

81 369,00

ČOV pojištění

11 262,00

úroky z úvěru
trvalé odnětí pozemku (části Háje)
nákup pozemku (Havlík,Částka)
daň z převodu pozemku

vratka jistoty –z výběr.řízení

500 000,00

0,00%

500 000,00 100,00%

příspěvek na provoz hřbitova
(M.Přítočno)

35 000,00

35 000,00

100,00%

příspěvek Mikroreg.Bratronicko

26 777,00

27 000,00

99,00%

1 249,50

1 300,00

96,00%

0,00

0,00

5 684 973,63

5 988 997,56

95,00%

projekty a inž.činnost

797 108,60

900 000,00

89,00%

komunikace Karlovarská

100 126,60

28 340 584,00

100,00%

posudky pro vklad do VKM
rozpočtová rezerva
celkem
INVESTIČNÍ:

zelený prstenec kolem obce
KAN ul. Karlovarská
Toskánka-projekt
„Volnočasové aktivity“
územní plán

NEINVESTIČNÍ
rybníky

pohoštění

Revitalizace návsí

VÝDAJE:
opravy silnice,chodníky,údržba

nákup služeb

správní řízení

DOTACE - OÚ - státní správa
DOTACE NA AKCI „REVITALIZACE
NÁVSÍ“

program.vybavení-spis.služba

daně a popl.

1 456,01

7 807,00

služby telekom.

správní popl.

Ekokom

10 639,00

plyn

zálohy pokladny

výtěž.VHA a popl. ze psů

111 258,20

voda

služby pošt

0,00

80 050,00

16 480,00

odborné publ.

412 121,00

2 318,00

právní služby

nákup DHM(ván.motiv,noteb.gar.)

100,00

535 996,00

zák.poj.odpovědnosti

96 628,00
105 473,50
55 000,00
439 880,50
28 390 584,00
0,00

0,00

0,00%

kanalizace Karlovarská

497 127,00

1 900 000,00

26,00%

pořízení techniky pro údržbu zeleně

808 625,00

800 000,00

101,00%

0,00

0,00

oprava komunikace
III/0063(chodníky,VO)

179 809,00

180 000,00

100,00%

kanalizační přípojky

143 156,00

190 000,00

75,00%

265 621,00

265 000,00

100,00%

69 924,00

70 000,00

100,00%

0,00

0,00

celkem

31 151 954,60

32 645 584,00

95,00%

VÝDAJE CELKEM

36 836 928,23

38 634 581,56

95,00%

zeleň (Kolrusz,spoluúčast)

projekt cyklostezky pro ÚR
ČOV-výměna dmychadla
rozpočtová rezerva

Výdaj KAN Karlovarská-Sdruž.
prostředky s VKM
Celkem
Zůstatek na BÚ Spořitelna
Zůstatek na BÚ- zeleň
Zůstatek na BÚ s předčíslím
Celkem

1 389 060,00
38 225 988,23
6 468 506,06
149 486,00
5 081,00
6 623 073,06

0,00%

0,00%

Zprávy z obecního úřadu
PROGRAM ROZVOJE OBCE

PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV

Poř.
číslo
1.

Náklady akce (v tis. Kč)
Název akce - projektu
Stadium přípravy či realizace
z toho
náklady
celkem
dotace
obce
BRAŠKOV - REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
ulice

zpracována dokumentace
"

V Zátiší
Lesní

"

Budovatelů
Krátká
Pod Horkou
Zahradní
K Háji (Braškov)

"
"
"
dokumentace není zpracována
zpracována dokumentace,
požádáno o dotaci
zpracována dokumentace

Polní
V Úvoze
NOVÉ LOKALITY:
ulice

Akátová
U Dubu
V Podlískách
K Háji (Sportovců-Kartex)
Ke Skalce

zpracována dokumentace
"
"
realizováno v r. 2007
realizováno v rámci akce č. 5
Revializace návsí v r. 2009

5.

zpracována studie
dokončeno a uvedeno do
provozu 1.12.2007

Braškov - rekonstrukce MŠ
Rozšíření a obnova
sportovního areálu J. Valeše

bude realizováno v rámci akce
č. 2 - volnočasové aktivity

Revitalizace návsí

akce je před dokončením

Cyklostezka Kladno, K. hora M. Kyšice
Revitalizace polních cest vč.
7.
zeleně
8. Zklidnění dopravy
9. Digitální mapa
Dokončení kanalizace v
10.
Karlovarské
6.

11.

3798*
500

3608*
0

4500
6000
3000
499

0
0
0
121

0

0

0
0

zpracována
"
"

0
0
"
0
"
0
"
0 není zpracována
190*
0

0

0

0

0

0

27400
470

0
0

0
0

Očekáváme vyhlášení dotačního titulu
"
Je zařazena v akci č. 2 Volnočasové
aktivity
Očekáváme vyhlášení dotačního titulu
vč. ulice k Zejfartovi

"
"
"
"
"
Dolejšová

"

Dolejšová

0

Poznámka

není zatím
určen
"

zpracována

dokumentaci
nutno
0 aktualizovat
0
"
0
"
378

0

Manažer
projektu

ulice k Jelínkovi čp.303
vč. dešťové kanalizace, je požádáno o
dotaci ve 12/2009
Očekáváme vyhlášení dotačního titulu

není zatím
určen

"

"
"
Haas
Dolejšová,
Haas
Dolejšová,
Doksanský
Haas

"
"
dokončeno v r. 2007
dokončeno v r. 2009
Financováno z "Návsí"
Financováno z "Revitalizace návsí"

BRAŠKOV - VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Scateboard na Háji

4.

0
0
0
0
0

"

vydáno stavební povolení
Víceúčelová hala
Oplocení hřiště
Dětský koutek na hřišti + hřiště
pro míčové hry
Parkoviště (víceúčel.prostor)
Spojovací komunik. Budovatelů
Dětské hřiště Háj vč. in-line
zpracována dokumentace k
dráhy
žádosti o dotaci

3.

0
0

0
400
4500
1500
300

"

K Háji (Kartex-Karlovarská)
Chodník v jižní části Braškova,
podél silnice II/118
2.

1500
750

Projektová
dokumentace

Územní plán

12.

vydáno stavební povolení,
požádáno o dotaci 15.12.2009
akce je před dokončením,
požádáno o dotaci
Dokončeno v r. 2008
Zpracována v r. 2007
Akce je dokončena a
zkolaudována
Zpracován a zveřejněn návrh
zadání
Realizováno v rámci akce č. 7 Revitalizace zeleně

2314
400
4700

0
0
0

6400*
5000

5000*
0

8510

6500

0
39000

Dokončeno v r. 2007

15. Obecní úřad - rekonstrukce a
modernizace

2032*
1230
200

1829*
864
0

203*
366
200

0

200

0

0

0

0
175

8500

Celkem

178473

z toho bez dosud uzavřených smluv o dotaci
(v tabulce označeny *)

167833

1500
95

0

54791
44354

0

"

Požádáno o dotaci ve 12/2009

"
Dolejšová,
Haas

Očekáváme vyhlášení dotačního titulu
AKCE, KTERÉ NEBYLY ZAŘAZENY V PROGRAMU ROZVOJE V R. 2007

viz pol. č. 2 Programu

"
"

Dolejšová,
Haas,
Doksanský

Investorem je Čabárna o.p.s. Kladno, je
Haas, Kolrusz požádáno o dotaci, obec uhradila část
projektu
Kolrusz

Dosud není uzavřena smlouva o dotaci

Název akce - projektu

Haas

Dotaci - spoluúčast poskytly VKM a.s.

Sklenář
Kolrusz
Haas,
Doksanský
Starou nevyhovující
dokumentaci nutno
aktualizovat

Investorem stavby byl Středočeský kraj,
obec hradila náklady na chodníky a veř.
osvětlení

Dolejšová
Dolejšová,
Haas

Zatím nebyl vypsán vhodný dotační titul

11013

Stadium přípravy či realizace
Je vydáno stavební povolení,
zahájení se předpokládá v
březnu 2010
Je zpracována dokumentace k
žádosti o dotaci, o kterou je
požádáno

Kruhový objezd

Sběrné místo
Obnova dět. hřiště V Jezerech

500

200

22000
270

"
"

3706 zpracována

0

1400

"

"
"

0

20700

1900

"

2010

0
35294

Dolejšová
"

"

"
"
dokumentace
ano, požádáno o
1400* st. povolení
0 zprac. studie

265
(projekt)

Zeleň v ul. Sportovců
Oprava silnice III/0063 Kyšice Dokončeno v r. 2009
13. V. Dobrá

14. Obnova zeleně MŠ

0
0
0

Očekáváme vhodný dotační titul
"

zpracována
"

Základní osnova Programu byla zpracována ihned po volbách v úvodu roku 2007.
Po ověření možností realizace a financování byla v prosinci 2007 schválena 2. aktualizace Programu rozvoje obce,
která je základním dokumentem, i když je tento Program dále aktualizován.
Tato zpráva o plnění Programu rozvoje  obce, který byl prakticky naplněním volebního programu tohoto zastupitelstva, hodnotí jakým způsobem jsme se s plněním tohoto základního dokumentu až dosud vypořádali.
Základní prioritou tohoto zastupitelstva byla péče o životní prostředí, zejména o veřejnou zeleň a zkvalitnění a
zlepšení vzhledu obce a zvýšení její atraktivity při maximálně možném využití různých dotačních prostředků, zejména evropských fondů.
V současné době dokončujeme a předáváme do užívání rozhodující stavbu tohoto volebního období – „Braškov –
revitalizace návsí“. Dominantními objekty jsou obě návsi na Braškově a Valdeku vč. rybníků, přilehlých komunikací
a chodníků a jejich okolí, doplněné vhodným mobiliářem.
Z tabulky , v níž jsou uvedeny základní údaje o jednotlivých akcích je zřejmé, že řadu z nich se nám již podařilo
splnit a u části jsou vytvořeny podmínky pro jejich realizaci. V několika z nich jsme v závěru roku požádali o dotace,
které by umožnily jejich realizaci.
V tabulkce jsou dodatečně zařazeny i akce, které nebyly v původním Programu rozvoje zahrnuty. Nárůst jejich
objemu proti úvodnímu programu z roku 2007 činí více než 18% tj. asi o 37 000 tis. Kč.
Z dotačních prostředků se zatím podařilo získat 44 354 tis. Kč a z vlastních prostředků jsme zatím investovali 9 782
tis. Kč, tedy jen něco přes 20% celkových nákladů.

Chodník Braškov - Valdek
Toskánka - dokončení infrastruktury
(chodníky Pražská, přechod pro
chodce, ul. V Úvoze

Dokončeno v r. 2008

Celkem nové akce
z toho bez dosud neuzavřených smluv o dotaci (v tabulce označených
*)

CELKEM PROGRAM ROZVOJE OBCE
DOPLNĚNÍ A AKTUALIZACI

PO

0

1590*

1500*

430*

300*

940

Jsou připraveny podklady pro
žádost o dotaci

Projektová
dokumentace

0 zpracována
zpracována v
rozsahu pro
žádost o dotaci

90*
dokumentace
130* pro úz. souhlas

0

940
zpracována
dokumentace
pro stav.
0 povolení

4700

0

27660

1800

1160

25640

0

940

Manažer
projektu
Haas

Poznámka
Investorem stavby je ŔSD Praha, obec
se na financování nepodílí

Kolrusz,
Dolejšová

Celkové náklady podle dokumentace
činí 2700 tis. Kč, uvedené náklady
odpovídají max. možnosti dotace,
požádáno o dotaci ve 12/2009

Dolejšová

Požádáno o dotaci ve 12/2009

Haas

Dolejšová

Dokončeno v r. 2008
Očekáváme vyhlášení vhodného
dotačního titulu.

206133 56591 12173

193473

V Braškově, únor 2010
Zpracoval: František Haas

Doplnění jednotného informačního
systému obce

20000

Zpracována dokumentace pro
územní souhlas

Z toho po vypuštění akcí, na něž nejsou dosud
uzavřeny smlouvy o dotaci (v tabulce označeny *)

9220

Náklady akce (v tis. Kč)
z toho
náklady
dotace
obce

celkem

44354

9220

IOZ v obci Braškov - schema umístění

Vážený pane (paní),
Vzhledem k zavedení jednotného informačního systému v obci vám nabízíme možnost, umístit na
sloupky tohoto systému tabulku informující o umístění Vašeho  zařízení (firmy). Orientační plánek s
rozmístěním jednotlivých informačních bodů je v příloze tohoto dopisu. Poplatek za umístění jedné
informační tabulky stanovila Rada obce Braškov na 1.000,-- Kč/ ks/ rok. Žádost o umístění tabulek
podejte, prosím, písemně na obecní úřad.
Současně Vás žádám, abyste zajistil odstranění všech Vašich stávajících reklamních poutačů v celém
katastru Obce Braškov.

Braškov-Valdek

1.

5.
4.

Ing. Miroslav Doksanský
3.

Přehled o počtu obyvatel
ke dni 31.12.2009

CELKEM		

999

9.

9.
6.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------		
849		
150

10.

70 (  39/  31)   
71 (  33/  38)        
  9 (   4/     5)        

8.

395 ( 194/ 201)
394 ( 191/ 203)
  60 (  24/    36)

7.

Braškov

Část obce
Dospělí(muži/ženy)
Děti(muži/ženy)    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Braškov
Valdek
Toskánka

2.

Zprávy z obecního úřadu

Venčení pejsků kulturně.

Pes patří odedávna v lidské společnosti mezi nejoblíbenější představitele zvířecí říše. Na
venkově patřil již dříve ke každému obydlí. V posledních letech však zaznamenáváme přímo
psí boom. Stále více rodin si pořizuje druhého psa. Venčení psů, které je pro ně spolu s dobrým
krmením největší odměnou, nebylo dříve běžné. Snad pro nedostatek času se této výsady dostávalo
jen psům loveckým a služebním. Dnes si řada lidí pořizuje psa nejen z lásky ke zvířatům, ale
cíleně i pro zaručenou motivaci k pravidelným procházkám, které svědčí oběma – jak pejskovi,
tak člověku. I na tuto bohulibou činnost jsme při zvelebování obce mysleli, když jsme se rozhodli
revitalizovat polní cesty s alejemi, které vytvoří pětikilometrový okruh kolem obce.
Ukazuje se však, že někteří lidé zapomněli na zásady slušného chování. Za úklid psích hromádek
zodpovídá majitel psa. Uvnitř obce jsme pořídili koše se sáčky, ale na polních, lesních cestách a
ostatních plochách obecní zeleně do takového luxusu není možno investovat. Tam zcela postačí,
když psa naučíme chodit vedle cesty, nebo se hromádka odstraní mimo cestu, kterou obec bude
udržovat pravidelným sečením v šířce 2 metry. Samozřejmě jen za předpokladu, že tento pruh bude
bez hromádek. Chovejme se stejně, jako na své zahrádce. Chceme-li sekat, nejprve uklidíme. Nebo
to někdo zkoušel naopak? Přece neotrávíme tři mladé lidi, kteří ve svém volném čase obětavě
uklízejí, ošetřují obecní zeleň a sečou trávníky na obecních plochách. Připomeňme si jejich jména.
Jsou to Tomáš Votava, Pavel Horník a Milena Fenclová. Patří jim uznání a vřelý dík. Nikdo další
se na opakované výzvy obce nepřihlásil.
Nezapomínejme také, že denně po těchto
cestách chodí na pravidelné vycházky desítky dětí z naší mateřské školy. Jsou to
naše děti, či vnoučata a jak jim chceme
vysvětlit, že cesty musí být plné výkalů?
Nepřehlédli jsme opakované prosby
ředitelky mateřské školy v Braškovských
novinách? Proto vyzýváme znovu
všechny majitele pejsků, aby právě teď –
po tání sněhu – vzali lopaty a hromádky
po svých čtyřnohých kamarádech odklidili z cest do přilehlých polí, kde nikomu
nevadí.
S novým pořádkem musíme začít
ihned a výsledek se brzy dostaví. Pes
stejně značkuje nejraději vyvýšená místa, kmeny stromů a předešlé pachové
stopy. Zpočátku musíme mít ssebou na
přemístění hromádky   vhodný nástroj
nebo alespoň hůl, ale potom už budou
chodit pejskové sami za okraje cest.
Za komisi VP a ŽP
Ing. Jiří Kolrusz.
autor ing. J. Kolrusz

Ladovská zima na Braškově

Letošní zima mohla být pro mladší generace překvapením. Pamětníci však vědí, že i takové
zimy nebyly dříve něčím výjimečným. Vyznavači běžeckého sportu mi též dají za pravdu, když
mohou tak báječný rekreační sport pěstovat v těchto středních polohách. Zasportovali si však i ti,
kteří odklízeli pravidelné přívaly sněhu.
Z hlediska obce byla však tato zima mimořádná v souvislosti s novým chodníkovým zákonem.
Nutno ocenit prozíravost vedení obce, které zákon nezaskočil. Na změnu se obec prozíravě
připravila včasným pořízením dokonalého technického vybavení v podobě vhodného a spolehlivého malotraktoru, obsluhovaného Pavlem Horníkem. S dalším malotraktorem, řízeným Antonínem Žaludem, vypomohla i firma Autodrát a na místních komunikacích odklízel sníh traktorem Tomáš Votava. Tito obětaví spoluobčané neváhali denně nasazovat své zdraví při obsluze
strojů nechráněných před mimořádně drsnými povětrnostními podmínkami.
Tato „správná“ zima se samozřejmě odrazí ve vyšších výdajích  obecního rozpočtu, avšak na
druhou stranu byl zajištěn velmi dobrý stav všech hlavních chodníků a tím bezpečnost chodců nesrovnatelně lépe než například v Kladně. Pokud jde o priority, snažili jsme se uplatnit následující
pořadí. Chodníky u silnic, místní komunikace, chodníky na místních komunikacích, kde bydlí
občané věku 75 let a vyšším, chodníky před nemovitostmi obývanými přechodně a nakonec ostatní
chodníky podle možností.
Poděkování patří také zejména občanům, kteří bez ohledu na změnu zákona pomáhají s úklidem chodníků před svými nemovitostmi a nespoléhají jen na možnosti a techniku obce.
Naopak se však najdou mezi námi takoví, kteří ztěžují a znemožňují dokonalý úklid sněhu jak z
obecních ploch a chodníků, tak z krajských silnic tím, že z pohodlnosti na ně odstavují svá vozidla.
Za komisi ŽP a VP
Ing. Jiří Kolrusz

Dopravní opatření v obci

S narůstajícím provozem v obci se postupně mění i požadavky na dopravní opatření.
Na některých komunikacích, ať místních či státních, došlo k nárůstu provozu v takovém rozsahu, že bude třeba doplnit nebo upravit dopravní značení, aby byla zajištěna
bezpečnost provozu nejen automobilů, ale především chodců. Komunikace se někde
stávají nepřehledné vlivem velkého počtu parkujících aut. V takovýchto úsecích potom
je obtížné přejít vozovku, na níž není vyznačen přechod pro chodce. Chodec vstupuje
do vozovky z řady aut  parkujících při krajnici a projíždějící řidič musí často reagovat
na poslední chvíli.Vkročí-li takovýmto způsobem do vozovky dítě, které mezi auty není
vidět, může dojít k neštěstí.
Samozřejmě velký díl odpovědnosti leží na řidičích projíždějících naší obcí.
Předpokládali jsme, že auta stojící při krajnici, např. v ulici Sportovců, zúží vozovku
natolik, že řidiči sami sníží rychlost tak,aby provoz byl bezpečný.Bohužel již v loňském
roce zde došlo k několika kolizím.
Letošní zima zúžila vozovku hromadami sněhu, což mělo za následek, že několik aut
stojících při krajnici, přišlo při kontaktu s projíždějícím vozem o zpětné zrcátko.
Když jsem se už zmínil o letošní zimě, nemohu si odpustit připomínku, že bez
udržovaného chodníku mezi Braškovem a Valdekem by byla tato komunikace, při
současné intenzitě dopravy,  pro pěší nepoužitelná. Dovolte mi, abych na tomto místě
odbočil a poděkoval všem, kteří se na úklidu letošního sněhu v obci podíleli.
V obci již také bude třeba pozměnit svislé dopravní značení. Staré značky bude nutno
vyměnit, někde doplnit, někde změnit. Zde mám na mysli např. zákazy vjezdu na místních komunikacích, které nutí řidiče objet půl obce, aby se dostali z určitého směru k cíli
své cesty, nechtějí-li se vystavit nebezpečí pokuty při namátkových hlídkách Městské
policie Unhošť.
Rada obce rozhodla na své schůzi 15.2.2010, že o konzultaci na případných úpravách
dopravních opatření požádá odbornou firmu a zpracovaný návrh úprav bude předložen
občanům k veřejné diskusi.
Ing.Miroslav Doksanský

Hasiči informují
Po kratší odmlce vás chceme informovat o dění v našem sboru. Úvodem se vrátíme do září
loňského roku, kdy jsme prováděli zalévání zeleně a kropení silnic v naší obci a  v sousední obci
Kyšice. V říjnu pak vyjížděla naše jednotka k požáru lesní hrabanky v „Dubinách“. Hořelo naštěstí
na malé ploše a oheň se podařilo včas lokalizovat, takže došlo k minimálním škodám. Další zásah,
ke kterému naše jednotka vyjela, byl v polovině listopadu a jednalo se o odstranění padlého stromu
přes silnici u Kožovy hory.
Letošní vydatná sněhová nadílka stála za řadou výjezdů naší jednotky v začátku letošního roku.
Hned v lednu jsme odstraňovali sníh z ploché střechy na budově MŠ a s pomocí výškové techniky HZS Kladno se pak podařilo odstranit i nebezpečný sněhový převis přímo nad vstupem do
jídelny MŠ. Dále došlo v průběhu ledna v důsledku zhoršené sjízdnosti silnic, k vyprošťování uvízlých kamionů v kopci před Vesetou a na silnici mezi Valdekem a  Kyšicemi. Koncem ledna jsme
odstraňovali následky dopravní nehody na „Americe“ a hned 1.února jsme vyprošťovali nákladní
vůz ze strouhy v zatáčce u doberského letiště. Zatím poslední výjezd jednotky byl v polovině února,
kdy byl hlášen tmavý dým z lesa „Horka“, bylo zjištěno, že na lesní cestě patrně někdo vypaloval
měď z kabelů a před příjezdem jednotky stačil odjet. Událost byla proto vedena jako planý poplach.
Mimo výjezdů se pochopitelně věnujeme i údržbě techniky a hasičské zbrojnice.
Závěrem chceme poděkovat ing.Heleně Vaitové za sponzorský dar v podobě kancelářských
potřeb.
Hasiči Braškov

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ

Vážení spoluobčané,
blíží se jaro a Mladí hasiči začnou opět trénovat na závody, které se budou konat jednou měsíčně,
vždy o ví- kendu.  Budeme trénovat požární útok, štafetu a branný běh.
Pro tyto účely SDH Braškov požádalo o dotaci na doplnění výzbroje.
Mladí hasiči děkují Obci Braškov a zastupitelstvu, že nás velmi podporují. Dětem přispěla na
výstroj, výlety a další vybavení klubovny. Rádi bychom dětem zakoupili z tohoto příspěvku oblečení
napodobující komplet pro dospělé hasiče. Dále nakoupili dřevo na zhotovení překážek pro různé
hasičské disciplíny.
POZOR! ZVEME NA AKCE
Mladí hasiči zvou předškoláky a děti do 9 let a jejich rodiče na
„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DO HASIČSKÉ ZBROJNICE.“
Bude se konat ve čtvrtek  16.dubna 2010 od 16:00 hod do 18:00 hod.
Byli bychom rádi, kdybychom mohli mezi nás uvítat nové členy.
„PÁLENÍ ČARODĚJNIC“
V pátek 30. dubna v 19 hod vychází průvod masek od hasičské zbrojnice směrem na ČERTOVKU,
kde se po setmění budou pálit ty nejhezčí čarodějnice.
Ladovská zima, autor ing. J. Kolrusz

Moc se na Vás těšíme

Okénko pro ženy

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?
(Výběr z nových knih)

MÁTE RÁDI RŮZNÉ KREATIVNÍ TECHNIKY?
CHCETE SI PŘÍJEMNĚ ODPOČINOUT?

Z MŠ

8.února se konal zápis do mateřské školy
v Braškově.

Dostavilo se 18 zákonných zástupců dětí, což je
nejvyšší počet žádostí o umístění   dítěte za posledních 19 let.Přijímací řízení bylo vedeno podle
kriterií,která odsouhlasila obecní rada v roce  2009.
Především rozhodovalo bydliště dítěte v Braškově,
věk a zaměstnanost rodičů.
Podle tohoto kritéria byly přijaté tyto děti:
Pavel a Viktor Smolákovi
-Valdek
Tomáš Anders Hrazděra
-Braškov
Patrik Lipina
-Valdek
Richard Kopečný
-Valdek
Milan Halaša
-Valdek
Tomáš Chalupa
-Braškov
Zuzana Sochnová
-Toskánka
Jakub Svoboda
-Valdek
Josef Ulrich
-Braškov
Ostatním žádostem budeme moci vyhovět v
případě navýšení hygienické kapacity školy,o
kterou požádal zřizovatel, zastoupený starostou
ing.Drábem. Komise OHES znovu prošla zařízení
školy, věnovala se výměře prostor, vybavení a
zadala požadavky, které je nutno splnit, aby mohl
být počet dětí v objektu školy navýšen.Jedná se o
statisícové položky, zejména týkající se vybavení
školní kuchyně, které obec přislíbila zajistit.Pokud
žádost schválí ještě Krajský úřad, kontaktujeme ostatní rodiče nepřijatých dětí a stav doplníme.  
Protože však výsledky přijímacího řízení musí být
ze zákona oznámeny zástupcům dítěte do 30 dnů,
pracujeme zatím se stávajícím počtem míst.
Ředitelka školy Eva Střelečková

Karnevalové rejdění.

NAUČNÁ LITERATURA:
Brzáková, P.: Květa Fialová Štěstí tady a teď
Doncaster, L.: Největší záhady světa
Fikejzová, J.: Povolání
Frais, J.: Slavné prohry, slavné vítězství koruny české
Hájek, V.: Upravujeme zahradu
Kareš, J.: Vaříme pro diabetiky
Lane, R.: Jen 5 do hrnce
Laurie, V.: Výšivka jako malovaná
Michaud, E.: Sexy, štíhlá, svěží díky dobrému spánku
Požárová, L.: Pitíčka
Rubášová, K.: Léčíme se mrkví
Rys, L.: Obsluhoval jsem hokejového krále
Tucker, J.: Život před životem
Vančata, P.: Letec po hvězdách
Velké ženy české
KNIHY PRO DĚTI:
Bryant, B.: Dívky v sedlech
Drijverová, M.: Zlobilky
Faltová, V.: Velká kniha kocoura Vavřince
Francková, Z.: Vrať se, Cilko
Francková, Z.: Dvě na jkednoho
Francková, Z.: Soukromáý ráj
Gandon, O.: Poznvááme svět
Helidoniotis, K.: Blázen do koní
Hofmann, H.: Co nám říká kočka
Kinney, J.: Deník malého poseroutky
Kučerová, J.: Jak vyzrát na pravopis
Lada, J.: Pohádkové dárky Josefa Lady
Lanczová, L.: Letní něžnosti
Martinovská, D.: Jak jsem zlobil, ani jsem nechtěl
Moje nejkrásnější pohádky
Pekárková, J.: Pohádky do postýlky
Svět princezen
Štípalová, L.: Pohádky na týden

BELETRIE:
Amrein, N.: Doktorka Kateřina
Augias, C.: Tajemný Řím
Bottero, P.: Dívka dvou světů
Braunová, P.: Kalvárie
Cotton, J.: Třikrát Jerry Cotton
Cubeca, K.: A Bůh mlčel
Dvořák, O.|: Past na královnu
Gardner, E.S.: Případ zamilované tety
Kellerman, J.: Kosti
Košař, M.: Smrt v zastoupení
Kovařík, J.: Má krev patří Napoleonovi
L’Amour, L.: Psanec
Margolin, P.: Uprchlík
MacDonaldová, B.: Morová rána
Myronová, V.: Dewey
McClure, K.: Bezedná propast
Morrell, D.: Bludičky
Nash, S.: Skandální polibek
Pamuk, O.: Jmenuji se Červená
Peters, E.: Strážkyně podsvětí
Plaidy, J.: Přísaha na volavku
Polreich, M.: Utajená zákulisí
Pošíval, Z.: Vražedný týden
Randall, W.: Čmuchal
Rašek, A.: Monolog staré dámy
Šoltéz, P.: Případ sváteční sukně
Wickham, M.: Koktejl pro tři
Wich, H.: Jezdecký klub v ohrožení

Místní knihovna v Braškově pořádá od roku 2008 výtvarné kurzy pro ženy. Kurzy se konají jednou měsíčně vždy v sobotu odpoledne. Účastnice
se učí pracovat s různými materiály, které jsou pro ně vždy předem připraveny. Byl to například Twist Art, přírodní zatočený hedvábný papír, který je
určený k tomu, aby se opětovně rozmotával a tvaroval do nepřeberného množství variant.
Dále to byl nešitý patchwork. Stačily barevné kousky látek, polystyrénový kruh a šikovné ruce vytvořily krásný adventní věnec. Jindy
zase účastnice vyráběly krásné smaltované šperky, včetně kompletace, nebo vánoční ozdoby z korálků. Textilní technikou savování v kombinaci transférové tužky a textilních barev se zdobily originální trička. Pomocí šablon a barvy na textil se technikou tupování zdobil bavlněný
materiál (trička, tašky, polštářky), včetně aplikace třpytivých kamínků. Další technikou, kterou si ženy vyzkoušely byla decoupage neboli
ubrousková technika. Je to úžasný vynález pro ty, kteří mají určitou míru zručnosti, ale třeba neradi malují. Decoupage jim pomůže vytvořit
hezký obrázek, ozdobit krabičku nebo ozdobu na jakýkoli předmět. Velice zajímavá byla technika mramorování a technika fimo. Zvláštní technikou šibory si účastnice kurzu obarvily originální hedvábný šátek a šálu a před Vánocemi vyráběly zdobený svícen a svíčky ze včelího vosku.
V únoru letošního roku jsme tupovaly porcelán.
Kurzy jsou velice oblíbené a každý se těší na další setkání.
Na březen máme připravený kurz drátování vajec a na duben výrobu rozverného náramku z korálků.
Máte-li zájem o naše kurzy, je třeba se dopředu přihlásit.
Informace získáte a přihlásit se můžete  v místní knihovně nebo u V. Přibylové, č. mobilu: 736 706 302.

Zprávy z komise

KNIHOVNA

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE
Vicki Myronová: DEWEY
Jednoho chladného rána jde Vicki, vedoucí malé iowské knihovny, vybrat ze schránky vrácené knihy a objeví v ní droboučké,
na kost promrzlé kotě, které tam někdo předešlou noc vhodil. Vytáhne zubožené zvířátko z hromady těžkých svazků, a jakmile
se jí schoulí do náruče, je rozhodnuto. Kocourek pojmenovaný Dewey podle slavného amerického knihovníka se stane trvalým
inventářem knihovny a postupně si získá srdce velkých i malých čtenářů.

22.února nejprve strašidla a masky obsadily mateřskou školu
,kde řádily za zvuků ryčné hudby ,poháněné energií z napečených
dobrot,které obstaraly maminky a babičky v hojné míře.Každý si
pak vylosoval tombolu a odnesl si domů svoji výhru.Fotografie se
zatím zpracovávají.
V sobotu 27.února pak veselení pokračovalo v restauraci Pod
Hvězdičkami.Odpoledne si děti užívaly na dětském karnevalu,kde
jim hrála skupina Paradoksy zdarma.Pan starosta věnoval bombu s
heliem takže balónky se pěkně vznášely.Pravda-některé to trochu
nevydržely a zvuk kapely doplnily pořádnými výbuchy,ale jinak
pestře doplnily všeobecnou zábavu.
Každá maska byla oceněna i malým dárkem při představení
v kostýmech.
Po úklidu sálu pak rejdění masek pokračovalo večer pro
dospěláky. Bylo plno a masek tentokrát přibylo opravdu
nečekanou měrou.A byly perfektně vyvedené.Vodník s
ploutvemi,hejno čarodějnic,jeptiška s mnichem,ušatý sedlákkterého mimochodem nemohl nikdo dlouho poznat,zrzavý pionýr s kamarádkou,parašutista s padákem,lékař se sestřičkami a
jiné a jiné masky.Kapela atmosféru podpořila skvělým výběrem
skladeb,který musel uspokojit každého tanečníka.
Někteří účastníci byli trochu zklamáni,že v tombole nenašli svoje oblíbené ,úžasné šunky,které vždy věnuje firma
Autodráb,Ale nečekaně došlo k technické chybě v ,,distribuci,
takže se výherci museli spokojit s cenami jako jsou sluneční brýle,mikina,dámská kabelka,peněženky,lahve s alkoholem a
různé jiné maličkosti.Věříme,že hlavním důvodem maškarády  však byla dobrá nálada,tanec hudba a večer strávený s přáteli.
Poděkování patří i organizátorům,kteří akcím věnovali spoustu času.
Za komisi   E.Střelečková

ČINNOST KNIHOVNY V ROCE 2009
Knihovnu navštěvovalo 144 čtenářů, z toho 34 dětí. Řada čtenářů si na svoji čtenářskou legitimaci půjčuje knihy i pro
ostatní členy rodiny, to znamená, že čtenářů je mnohem více. Během roku bylo uskutečněno 1348 návštěv a celkem bylo
půjčeno 5364 svazků knih. Knihovna má ve svém fondu 3399 knih a 10 titulů časopisů (Květy, Vlasta, Tina, 100+1, Praktická
žena, Burda, Receptář, Dům a zahrada, Výběr a Instinkt). Náklady na pořízení knih a předplatné časopisů činily 30.000,-- Kč.
Bylo nakoupeno 138 nových knih. Knihovní fond byl navíc doplňován pravidelnými soubory knih ze Středočeské vědecké
knihovny v Kladně. Celkem to bylo 8 souborů, které obsahovaly 412 svazků knih. Studijní literatura a školní četba byla
zajišťována v rámci meziknihovní výpůjční služby ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně.
Místní knihovnu návštěvníci využívají nejen k půjčování knih a časopisů, ale využívají i přístup na INTERNET. Tato služba
slouží zejména dětem a dospívající mládeži. Internet a knihovnické služby jsou návštěvníkům poskytovány zdarma.
Knihovna od roku 2008 pořádá VÝTVARNÉ KURZY. Je možné naučit se pracovat s různými materiály a naučit se různé
techniky. Kurzy jsou velice oblíbené a celkem jich bylo uskutečněno 7. Každý kurz doprovází výstavku vyrobených předmětů
a v knihovně se propagují knihy, které jsou určeny pro dovedné ruce.
Jsem ráda, že čtenáři svoji knihovnu rádi navštěvují a že o její služby je v naší obci zájem.
Knihovna je otevřena každou středu od 16,00 do 18,30 hodin.
Věra Přibylová – knihovnice
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