BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

březen 2013

Pozvánka
Vážení spoluobčané,

11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV
které se koná

V PONDĚLÍ 25. BŘEZNA 2013 V 17,00 HOD.
NA OÚ BRAŠKOV
s tímto programem:

7.
8.

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 10. ZASEDÁNÍ
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 12. 2012
ÚČETNÍ ODPISOVÝ PLÁN NA ROK 2013
PROGRAM VÝSTAVBY (SCHVÁLENÍ AKTUALIZACE)
PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ NÁVRHŮ SMLUV A VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
RŮZNÉ:
•
1. změna rozpočtu na r. 2013
•
Souhlas s bezúplatným převodem části silnice III/0063
•
Aelia Property – odkup pozemků
DISKUSE
USNESENÍ A ZÁVĚR

Výsledky volby prezidenta ČR
Identiﬁ kace okrsku: 532126

Braškov

Kolo volby prezidenta republiky:

1

Identiﬁ kace okrsku: 532126

Braškov

Kolo volby prezidenta republiky:

2

Celkový počet osob zapsaných do výpisů
ze stálého a zvláštního seznamu voličů:

825

Celkový počet osob zapsaných do výpisů
ze stálého a zvláštního seznamu voličů:

825

Počet voličů, kterým byly vydány
úřední obálky:

626

Počet voličů, kterým byly vydány
úřední obálky:

587

Počet odevzdaných úředních obálek:

626

Počet odevzdaných úředních obálek:

587

Počet platných hlasů celkem:

622

Počet platných hlasů celkem:

585

Č.kand.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jméno a příjmení
Počet hlasů
Zuzana Roithová
10
Jan Fischer
87
Jana Bobošíková
9
Taťana Fischerová
11
Přemysl Sobotka
15
Miloš Zeman
138
Vladimír Franz
42
Jiří Dienstbier
88
Karel Schwarzenberg
222

Ulice Akátová na Valdeku

Č.kand.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jméno a příjmení

Miloš Zeman

Karel Schwarzenberg

Číslo: 1

Slovo starosty

Všichni občané jsou srdečně zváni na

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ročník: 23

Počet hlasů

tato zima byla opravdová. Pro naše nejmenší občany bohatá i na sněhovou nadílku.
Už je asi konec a já se těším na zelenou místo bílé a hlavně na jarní sluníčko. Přesto,
že dle zákona jsou za zimní údržbu obce zodpovědní zastupitelé, děkuji vám všem,
kdo jste se zimní údržby účastnili vlastníma rukama. Jako tradičně se soustředím
na popis priorit zastupitelstva týkající se programu výstavby obce do konce tohoto
volebního období.
PARKOVIŠTĚ A KOMUNIKACE SPOJUJÍCÍ SPORTOVIŠTĚ má vysoutěženého
dodavatele a mohla by se v tomto roce zrealizovat.
Další prioritou je REKONSTRUKCE STŘECHY NA MATEŘSKÉ ŠKOLE. Vedlejším
produktem této akce je vytvoření nových podkrovních prostor v naší školce. Nějak se
nám naše předškolní mládež rozrůstá.
ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ Z VALDEKU NA VELKOU DOBROU. Efektivním řešením se ukázalo pouze vybudování chodníku vedle komunikace. Je to z hlediska
stavební přípravy složitý projekt a rádi bychom do konce tohoto volebního období získali
projekt a stavební povolení. Dle současných pravidel by potom ﬁnancování bylo řešitelné
ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
CHODNÍK BRAŠKOV – KYŠICE by se měl v tomto roce zrealizovat, je zde příslib
ﬁnancí ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), je stavební povolení a je vysoutěžený dodavatel.
CHODNÍK TOSKÁNKA se letos stane prioritní žádostí na SFDI.
ULICE V DUBINÁCH se nám zřejmě daří koupit, včetně propojovací lesní cesty
s Karlovarskou. Takže můžeme začít projektovat tuto rekonstrukci.
ULICE V PODLÍSKÁCH je velmi neutěšeném stavu, který vznikl především tím,
že již dvě volební období zastupitelé dávali prioritu ulicím, na které bylo možno získat
cizí finanční prostředky. Protože vůbec nevidíme perspektivu nalezení dotačního
titulu na tuto ulici, rozhodli jsme se ji vyprojektovat, včetně stavebního povolení,
a v případě nadbytečných finančních prostředků v rozpočtu obce v příštím roce, ji
zrealizujeme.
PÓDIUM NA HÁJI se pokusíme vybudovat do konání letošního Valdeckého
country festivalu, držím manažerům tohoto projektu, panu Bečkovi a paní inženýrce
Dolejšové, palce.
REVITALIZACE BRAŠKOVSKÉHO POTOKA je ve stadiu projektu , tato stavební
příprava bude velmi náročná, neboť vede přes pozemky mnoha vlastníků.
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI bude letos započata zkušebním provozem ve dvou úsecích, v ulici Lesní budou zkušebně montovány indukční
výbojky jako nový druh osvětlení a v části ulice Sportovců LED diodová svítidla. Pomocí
tohoto experimentu se rozhodneme pro jednu z variant a měla by následovat rekonstrukce
osvětlení v celé obci, jejímž cílem je především úspora elektrické energie.
Těším se s Vámi na Velikonoční svátky a pomlázku v pondělí 1. 4., čeká nás i oslava
příchodu jara – v úterý 30. dubna – pálení čarodějnic, tradičně na Čertovce.

260

325

Ing. Vladimír Dráb
starosta@braskov.cz

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
Usnesení
10. zasedání Zastupitelstava obce Braškov, konaného
dne 17. prosince 2012 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo po projednání:
a) bere na vědomí:
1. Zprávu o kontrole plnění usnesení 9. zasedání zastupitelstva
2. Zprávu o hospodaření obce k 30. 11. 2012
3. Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce v r. 2012
4. Zprávu o stavu a průběhu akcí „Programu rozvoje obce“
b) schvaluje:
1. 3. změnu rozpočtu obce pro r. 2012 s příjmy a výdaji ve výši 17.105.850 Kč
2. Rozpočet obce na r. 2013 s příjmy a výdaji ve výši 11.988.900 Kč
3. Kupní smlouvu s ŘSD na prodej poz. č. 1471/2 v k. ú. Doksy
c) souhlasí:
1. Se záměrem na zastřešení dvora mezi OÚ a požární zbrojnicí a s uzavřením smlouvy na zpracování
dokumentace s vybraným zhotovitelem p. Prynychem podle předložené nabídky.
2. Se zaměřením Braškovského potoka a uzavřením smlouvy se zhotovitelem geodetickou kanceláří
Bílek – Vydra.
3. Se záměrem na vybudování víceúčelového objektu obce na poz. č. 24/5.
4. Se změnou při sběru a likvidaci velkoobjemového a biologického odpadu na sběrném místě
zkušebně pro rok 2013 a s tím že nebude změna ve výši poplatku za tento odpad, v případě, že
dojde ke zvýšení sazby DPH pouze o 1 %.
5. S architektonickým návrhem na zřízení podia na Háji.
6. S rekonstrukcí zkušebního úseku veřejného osvětlení v části ul. Sportovců a s uzavřením smlouvy
podle nabídky p. Votavy.
7. S předloženými návrhy smluv o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Braškov a s jejich uzavřením.
8. S uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě o odkupu zabudovaných zařízení ordinace od
společnosti KONPRAX s r.o.v případě výpovědi obcí.
9. S úhradou 38.257,25 Kč, tj. čtvrtinového podílu nákladů na provoz hřbitova podle požadavku
Obce Malé Přítočno.
10. S uzavřením dodatku ke smlouvě na rekonstrukci OÚ ve výši 385 tis. Kč vč. DPH v podobě víceprací.

Výsledek hospodaření obce k 31. 12. 2012
výsledek od
začátku roku

42. schůze rady 3. 12. 2012
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• aktuální informaci o plnění „Programu výstavby“ vč. jeho doplnění a úpravy
• informaci o stavu přípravy voleb prezidenta ČR
•

souhlasí
• s vypracováním zadání pro výběr. řízení na postupnou výměnu těles veřejného osvětlení
• s nabídkou na výměnu 5 světel v ul.Sportovců za cenu 35 tis. Kč
• s návrhem změn při likvidaci velkoobjemového a biologického odpadu a jeho předložením
zastupitelstvu
• s návrhem 3. změny rozpočtu pro r. 2012 a návrhem rozpočtu na r. 2013

43. schůze rady 14. 1. 2013
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• výsledek hospodaření obce k 31. 12. 2012
• aktuální informaci o plnění „Programu výstavby“ vč. jeho doplnění a úpravy
• informaci o výsledku I. kola a stavu přípravy II. kola voleb prezidenta ČR
•

souhlasí
• s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby na poz. č. 159/4 s RWE GasNet s.r.o.
• s požadavkem na Mgr. Vidunu, aby předložil návrh rámcové smlouvy ve věci poskytování
právní pomoci obci
• s prořezem topolů na fotbalovém hřišti odbornou ﬁ rmou
• s návrhem programu 44. schůze rady 28. 1. 2013

44. schůze rady 28. 1. 2013
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• aktuální informaci o plnění „Programu výstavby“ vč. jeho doplnění a úpravy
• informaci o výsledku II. kola voleb prezidenta ČR
•

souhlasí
• s přípravou zadávacích podmínek pro výběrové řízení na výměnu svítidel veřejného osvětlení
v celé obci
• s návrhem rámcové smlouvy ve věci poskytování právní pomoci obci s Mgr. Vidunou
• s předloženým návrhem na aktualizaci „Programu výstavby“
• s návrhem programu 45. schůze rady 11. 2. 2013

45. schůze rady 11. 2. 2013
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• informaci o aktualizaci „Programu výstavby“
• zprávu o výsledku hospodaření za leden 2013
•

souhlasí
• s eventuelním odkoupením lesní cesty v Dubinách
• s uzavřením rámcové smlouvy o právní pomoci obci s Mgr. Vidunou
• s aktualizací „Programu výstavby“
• s objednáním revize vybavení dětských hřišť u ﬁrmy Tomovy parky
• se svoláním 11.zasedání zastupitelstva obce na 25. 3. 2013

%

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

6 727 216,39
1 482 924,95
397 991,20
160 601,93
1 577 438,34
3 095 659,97
12 600,00
592 469,48

6 772 000,00

99,00%

600 000,00

99,00%

NEDAŇOVÉ
pronájmy
vodné MŚ
nájemné za byt MŠ
nájemné ordinace
odpady
zn.na popelnice
pytle na tř.od.
popl.velk.a neb.odpad
správní poplatky (vč. automatů)
Ekokom
výtěž.VHA
prodej pozemku – Doksy
Ostatní nedaň. příjmy
tiskopisy,ost.popl
vstupenky hřiště
úroky z BÚ
DOTACE-"Dokončení infrastr.Toskánky"
DOTACE - OÚ - státní správa
DOTACE na revit."obecního centra Valdek"
DOTACE-hasiči
DOTACE-stavební úpravy a přístavba OÚ
DOTACE na "Sběrné místo"
DOTACE na volby do KÚ, volba prezidenta

13 465,00
3 295,00
5 170,00
5 000,00
592 256,00
464 776,00
24 880,00
102 600,00
18 755,00
57 211,00
75 793,79
3 890,00
44 481,29
8 639,00
16 100,00
19 742,29
980 712,60
258 800,00
3 799 620,00
203 120,00
1 590 941,00
1 500 000,00
22 000,00

20 000,00

67,00%

600 000,00

99,00%

20 000,00
50 000,00
60 000,00
3 900,00
35 000,00

94,00%
114,00%
126,00%
100,00%
127,00%

981 000,00
258 800,00
3 800 000,00
200 000,00
1 600 000,00
1 500 000,00
21 000,00

100,00%
100,00%
100,00%
102,00%
99,00%
100,00%
105,00%

OSTATNÍ PŘÍJMY:
Smlouva hasiči (Kyšice)
Smlouva hasiči (V.Dobrá)
Příspěvek na VO kruhobvého objezdu
Věcné břemeno
akce "Valdecký háj"- sponzorské dary
Přijaté pojistné náhrady
Nájem za hřiště
Sponzorský dar KARTEX
Daň z příjmu práv.osob za obec

12 000,00
24 000,00
50 370,00
7 565,00
26 500,00
13 291,00
1,00
128 000,00
458 850,00

12 000,00
18 000,00
50 000,00
5 000,00
27 000,00
13 300,00

100,00%
133,00%
100,00%
151,00%
98,00%
100,00%

458 850,00

100,00%

17 201 308,55

17 105 850,00

101,00%

V Ý D A J E :
NEINVESTIČNÍ
opravy silnice,chodníky,údržba,rybníky
MŠ - příspěvek na provoz
ZŠ - příspěvek na neinv.výdaje
knihovna - knihy a odměna
kronika - materiál a odměna
Sbor pro občanské záležitosti
podpora mlád.oddílu kopané
hřiště vč.dětského koutku - provoz
dětské hřiště
hřiště Valdek
veřejné osvětlení - el.energie
veřejné osvětlení - údržba,oprava rozhlasu
veřejná zeleň
odpady celkem (VaN,CZ ekologie)
MPS zál.na známky
likv.velko.odpad
nebezp.odpad
sportovní ativ.mladých hasičů
Sdružení dobrovol.hasičů
náklady na volby
správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)
odměny zastupitelstva
platy zaměstnanců
platy za 12/2012 navýšení oproti r.2011
různé práce pro OÚ
pov.poj.na soc.zab.
pov.poj.na zdr.poj.
zák.poj.odpovědnosti
právní služby
poj.obecního majetku
popl.za měř.rychlosti v obci
všeobecný mat.
nákup DHM (archiv,let.snímky,stojany na pytle,prodejna)
odborné publ.
voda
plyn
elektrická energie
služby pošt
služby telekom.
služby peněžn.ústavů
zálohy pokladny
školení
nákup služeb
pohoštění
platební výměr-pokuta
daně a popl.,kolky,
řešení přestupků-Mě.Unhošť
opravy (mont.ván.výzdoby,opravy v MŠ)
daň z příjmu práv.osob za obec
Sponzorský dar ( Hospic knížete Václava,AVES)
výdaje na akci "Valdecký háj"
příspěvek na hřbitov M.Přítočno

263 071,76
200 000,00
320 025,00
43 905,00
8 362,00
35 683,00
71 210,00
145 014,00
24 696,00
120 318,00
295 382,00
101 367,60
473 383,00
711 339,60
406 275,00
288 498,00
16 566,60
178 342,70
270 748,07
22 000,00
2 517 017,83
664 452,00
584 028,00
21 956,00
145 084,00
146 014,00
112 360,00
2 455,00
2 710,00
34 201,00
18 460,00
81 526,60
157 151,40
7 583,00
4 342,00
83 941,20
30 365,00
3 839,00
50 195,11
14 537,50
0,00
9 461,00
231 527,80
132,00
1 000,00
5 986,00
1 200,00
102 510,22
458 850,00
16 000,00
72 064,00
88 247,75

230 000,00
200 000,00
320 000,00
40 000,00
10 000,00
40 000,00
100 000,00
260 000,00

114,00%
100,00%
100,00%
110,00%
84,00%
89,00%
71,00%
56,00%

320 000,00
110 000,00
600 000,00
700 000,00

92,00%
92,00%
79,00%
102,00%

200 000,00
250 000,00
21 000,00
2 500 000,00

89,00%
108,00%
105,00%
101,00%

458 850,00
13 000,00
72 000,00
50 000,00

100,00%
123,00%
100,00%
176,00%

celkem

6 292 013,31

6 494 850,00

97,00%

108 000,00
3 849 840,36
2 555 913,14
72 000,00
1 871 082,00

36,00%
84,00%
102,00%
72,00%
100,00%

287 145,00

300 000,00
4 600 000,00
2 502 000,00
100 000,00
1 872 000,00
950 000,00
287 000,00

8 743 980,50

10 611 000,00

82,00%

15 035 993,81

17 105 850,00

88,00%

PŘÍJMY C E L K E M

Usnesení

rozpočet po
změnách

INVESTIČNÍ:
projekty a inž.činnost
rekonstrukce OÚ-rozšíření ordinace,bez zateplení
rekonstrukce č.p. 31
územní plán
Sběrné místo
rozpočtová rezerva
koupě pozemku ( Aelia Property,poz.245/7)
celkem
VÝDAJE CELKEM
VÝDAJE CELKEM
PŘÍJMY CELKEM
ROZDÍL
Výsledek hospodaření k 31.12.2011
Zůstatek BÚ celkem
z toho:
Zůstatek na BÚ Spořitelna
Zůstatek na BÚ -prodejna

-15 035 993,81
17 201 308,55
2 165 314,74
2 294 181,95
4 459 496,69
4 458 495,39
1 001,30

100,00%

Zprávy z obecního úřadu
Kontrola plnění usnesení 10. zasedání
zastupitelstva, konaného 17. 12. 2012

Obyvatelé dle věkových kategorií k 1. 1. 2013

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30. 11. 2012, zprávu o výsledku

kategorie

počet

dílčího přezkoumání obce v r. 2012 a zprávu o průběhu akcí „Programu rozvoje“.
Dále zastupitelstvo schválilo 3. změnu rozpočtu obce pro r. 2012, rozpočet na r. 2013 a kupní

dospělí

829

smlouvu s ŘSD na prodej pozemku č. 1471/2 v KÚ Doksy.

dospělí – muži

399

Konečně zastupitelstvo odsouhlasilo:
• Záměr na zastřešení dvora mezi OÚ a požární zbrojnicí.
• Zaměření Braškovského potoka (bylo již zaměřeno a splněno).
• Záměr na vybudování víceúčelového objektu na poz. č. 24/5 (11. zasedání je předkládán ke
schválení výsledek výběrového řízení na projektanta).
• Změnu při likvidaci velkoobjemového a biologického odpadu zkušebně pro r. 2013 (cena za
svoz a likvidaci odpadu pro r. 2013 se po dohodě s ředitelem MPS po zvýšení DPH nemění).
• Architektonický návrh na podium na Háji (11. zasedání je předkládán návrh ke schválení
výběrového řízení na projektanta).
• Rekonstrukce veřejného osvětlení - zkušebního úseku (je zařazeno v aktualizaci „Programu
výstavby“ předkládaného 11. zasedání zastupitelstva).
• Předložené návrhy smluv o poskytnutí dotace pro TJ SOKOL Braškov, o odkupu zabudovaných
zařízení ordinace a uzavření dodatku ke smlouvě na rekonstrukci OÚ-vícepráce (smlouvy
byly uzavřeny).
• Úhrada podílu nákladů na provoz hřbitova Malé Přítočno, jehož jsme čtvrtinovými spolumajiteli (náklady byly uhrazeny).

dospělí – ženy

430

děti 15–18 let

41

děti 15–18 let – chlapci

19

děti 15–18 let – dívky

22

děti do 15 let

156

děti do 15 let – chlapci

88

děti do 15 let – dívky

68

děti 6–7 let

17

děti do 3 let

46

celkem obyvatel

1026

průměrný věk obyvatel

40,6247563353

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva obce, konaného 17. 12. 2012 byly splněny.
František Haas

PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV — aktualizace březen 2013
NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)
NÁZEV AKCE – PROJEKTU

VÍCEÚČELOVÁ HALA, OPLOCENÍ HŘIŠTĚ

STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE
Vydáno stavební povolení,které platí,
protože stavba byla zahájena dět.hřištěm.

CELKEM
30184

z toho
NÁKL.
DOTACE
OBCE
27000

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE

MANAŽER
PROJEKTU
ing. Dolejšová,
ing. Doksanský

3184

Zpracována.

Pro novou žádost je
dokumentace přepracována Ing.Dolejšová,
a doplněna. Je vydáno
p. Haas
stavební povolení.

POZNÁMKA
Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu (dotace
odhadnuta ve výši 90 %)

PARKOVIŠTĚ A KOMUNIKACE SPOJUJÍCÍ
SPORTOVIŠTĚ ULICE BUDOVATELŮ

Dokumentace je rozšířena o parkoviště

5100

4600

500

ÚZEMNÍ PLÁN VČETNĚ DOKUMENTACE SEA

Projednání s orgány a organizacemi
proběhlo 29.6.2011. Návrh ÚP je dokončen a
byl veřejně projednán 26.4.2012.

350

0

350

p. Haas

4060

3800

260

B. Bečka

Dokumentace zpracována, je vydáno
stavební povolení. Bylo opakovaně
požádáno o dotaci.

4000

3200

800

Zpracována.

B. Bečka

Jde o likvidaci havárie a rekonstrukci celé střechy.Probíhá
výběrové řízení na zhotovitele.

Zpracována studie a opakovaně podána
žádost o dotaci z FROMu.

1550

1470

80

Nutno zpracovat.

Ing. Dolejšová

Cílem je úprava prostoru návsi této části obce, zejména
doplnění chybějící zeleně.

1200

960

240

Zpracovat dokumentaci a
žádost o dotaci

ing. J. Kolrusz

Ověřeny vlastnické vztahy k pozemkům a probíhají
jednání s jejich vlastníky.

150

0

150

Je zpracováván návrh
dokumentace.

ing. J. Kolrusz,
ing.K.Dolejšová

Po zpracování dokumentace bude požádáno o dotaci.

REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU
Akce byla dokončena a zkolaudována.
A ZŘÍZENÍ ORDINACE
REKONSTRUKCE STŘECHY MŠ BRAŠKOV
REKREAČNÍ A IZOLAČNÍ ZELEŇ V OBCI
BRAŠKOV TOSKÁNKA
SPOJOVACÍ CHODNÍKY A PĚŠÍ KOMUNIKACE
přístup do lokality Družec spolu s rekonstrukcí
odvodnění v sev.části Valdeka
zvýšení bezpečnosti chodců na silnici
Valdek–V. Dobrá. Chodník Valdek–V.Dobrá

Je zpracován návrh tras.Ing. Kolrusz
ověří možnosti ﬁnancování na SFŽP
ADSUM zpracovala návrh dopravních
opatření a značení, který se projednává s
Odborem dopravy MMKladno. Připravuje
se ale i dokumentace chodníku

Žádost o dotaci jsme zopakovali pro r. 2013. Výběrové
řízení na zhotovitele proběhlo 28.2.2013
Upravený a o připomínky doplněný návrh ÚP byl projenán
15.11.2012 s veřejnoprávními orgány a organizacemi a
po opakovaném veřejném projednání bude předložen
zastupitelstvu ke schválení.

chodník Braškov–Kyšice

Pro nesouhlas majitele pozemku bude
chodník veden po zatrubněném příkopu

3850

2890

960

Dokumentace zpracována. p. Haas

Jde o chodník v délce asi 700 m, navazující na chodník
v Kyšicích. Je požádáno o dotaci SFDI. Je vydán územní
souhlas a pravomocné stav. povolení. Vybrán zhotovitel
stavby.

chodník Toskánka

Je zpracován návrh dokumentace

3500

2800

700

Je zpracován návrh
dokumentace. Nutno
zajistit stav. povoleni.

Ing. Dolejšová

Jde o chodník podél silnice v zastavěné části Toskánky.
Bude požádáno o dotaci SFDI.

750

0

750

Zatím není zpracována.

zatím není určen

Pozemek pod komunikací není ve vlastnictví obce, je
nutné ho odkoupit. Návrh kupní smlouvy bude předložen
zastupitelstvu.

2500

2000

500

0

0

0

0

0

0

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
ulice V Dubinách
ulice V Podlískách
PODIUM NA HÁJI
REVITALIZACE BRAŠKOVSKÉHO
POTOKA
ADAPTACE PODKROVÍ OÚ NA DÍLNU A
KLUBOVNU
ZASTŘEŠENÍ DVORA MEZI OÚ A POŽÁRNÍ
ZBROJNICÍ
OBECNÍ VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V
ČÁSTI UL. SPORTOVCŮ

Jde o místní komunikaci V Podlískách.
Po schválení zastupitelstvem zajištěno
zpracování studie.
Byly opakovaně rozeslány žádosti
o nabídky na zpracování studie.
Zaměření jako podklad pro dokumentaci
je zpracováno .
Je zpracována dokumentace
Probíhá výběrové řízení na zpracování
dokumentace.
Zpracovává se návrh dokumentace
objektu na pozemku č. 24/5 (vedle
restaurace Braškov) Dokumentaci a
výběrové řízení zajišťuje ing. Dolejšová.
Připravuje se výběrové řízení na
zhotovitele.

1600

1300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Je zpracována, požádáno o
ing.Dolejšová
stavební povolení.
Probíhá výběrové řízení B. Bečka,
na projektanta.
ing.Dolejšová
Probíhá výběrové řízení
na projektanta.

F. Haas

Je zpracována.

Ing. Dolejšová,
Ing. Doksanský

Záměr byl odsouhlasen zastupitelstvem obce 19.9.2012
O spolupráci a event. spoluúčast požádáno Město Unhošť
a Obec Kyšice.

Ing. Dolejšová,
Ing. Doksanský
Obec požádala o změnu
využití pozemku v návrhu
územního plánu.

Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu.

Jde o využití podkroví pro dílnu a klubovnu pro zájmové
kroužky a doplnění vybavení. Záměr byl schválen
zastupitelstvem 19.9.2012. Doporučuje se spojit s
následující akcí a požádat o dotaci.
Záměr byl schválen zastupitelstvem. Doporučuje se spojit
s předešlou akcí.

Ing. Dolejšová

Jde o objekt pro uskladnění obecní techniky a zařízení.
Záměr byl schválen zastupitelstvem.

Ing. Doksanský

Zatím budou instalovány dva zkušební úseky úsporného
osvětlení a po vyhodnocení proběhne soutěž na
dodavatele pro celou obec.

Zpracoval F. Haas, březen 2013, projednáno a schváleno 46. schůzí rady obce 11. 3. 2013

Komentář k tabulce:
Program výstavby byl po projednání na schůzce s manažery akcí aktualizován a projednán a odsouhlasen 46.schůzí rady obce 11.3. 2013. Předložíme ho k odsouhlasení 11. zasedání zastupitelstvu
obce současně s návrhy na odsouhlasení a schválení výsledků v programu uvedených výběrových řízení.
Akci “Zvýšení bezpečnosti chodců na silnici Valdek–V.Dobrá” nahrazujeme zřízením chodníku, protože
úprava dopravního značení podle návrhu ADSUM je příliš nákladná.

U rekonstrukce veřejného osvětlení byl radou schválen záměr instalovat na dvou zkušebních úsecích
nové úsporné osvětlení (v ul.Sportovců a V Zátiší) a po vyhodnocení vypsat soutěž pro rekonstrukci
veřejného osvětlení v celé obci.
František Haas

Zprávy z komisí
CO S ODPADY V BUDOUCNOSTI?
Pod tímto názvem pořádala ﬁrma EKOKOM odborný seminář v Kladně dne 15. 1. 2013. Řídila jej RNDr.
Vrbová PhD. Za jednotlivé sekce referovali Ing. Stáňová Marie, Ing. Kovařík Radim a MGr. Drahovzal.
Seminář byl zaměřen na téma „Problematika integrovaného systému nakládání s komunálními
a dalšími odpady na území Středočeského kraje pro období 2013–2022“.
Středočeský kraj patří mezi kraje s největší hustotou osídlení se svými 1 200 000 obyvateli a téměř
1200 obcemi. Obce tohoto kraje mají v průměru nejvyšší náklady na odpadové hospodářství v republice.
Náklady v Kč na jednoho obyvatele za rok jsou 1056 Kč oproti 912 Kč v celé ČR.
Kraj se vyznačuje i vysokým podílem skládkování, který je nutno radikálně snižovat. Nebudou se
již zakládat žádné nové skládky a poplatky za ukládání odpadů na skládky trvale porostou. Z hlediska
dlouhodobě udržitelného rozvoje životního prostředí je nutno zdokonalit jednak třídění odpadu a jednak
kompostování bioodpadů, jako nutné podmínky pro zvýšení podílu recyklace a tedy využití odpadů. Je
třeba mít stále na paměti, že obec se podle zákona stává majitelem komunálního odpadu jen
tehdy, pokud jej občan správně třídí a poté ukládá na předepsaná místa. Teprve část odpadů,
kterou nelze dále využít, lze uplatnit pro energetické využití a jen minimální část na skládkování. Zařízení
pro energetické využití odpadu (ZEVO) jsou speciální spalovny s velmi přísným režimem a zárukami
složení spalin z hlediska životního prostředí. V západní Evropě s nimi nejsou žádné problémy a EU jejich
výstavbu dotacemi podporuje, protože jde o úspory na klasických energetických zdrojích. Zbytkový ko-

munální odpad má totiž výhřevnost vyšší než podřadné hnědé uhlí. U nás jsou zatím takové spalovny
pouze tři a to v Praze, Brně a Liberci. Ve stadiu jednání je nyní možnost využívání energetického centra
v Mělníku, které ovládá ČEZ.
Nové cíle a změny budou obsaženy v POH ČR (Plán odpadového hospodářství) a rovněž v novém
zákoně o odpadech. Návrh integrovaného systému nakládání s odpady (ISNO) ve Středočeském kraji
byl již v hlavních principech schválen Řídícím výborem, který je tvořen zástupci Kraje a 25 měst, kteří
podepsali memorandum o vzájemné spolupráci při zpracování návrhu budoucího hospodaření s odpady
v obcích a městech kraje.
Jde zejména o vytvoření svazků obcí a měst o velikosti cca 40–70 tis. obyvatel. V takových svazcích
dojde pak nejen k úspoře administrativy, ale zejména ke zlepšení pozice vyjednávání a koordinace s
třídírnami, úpravnami, spalovnami, kompostárnami, svozovými ﬁrmami, atp.
Studii ISNO a POH obdržíme až po projednání v celém Kraji. Podrobná prezentace z tohoto semináře
včetně tabulek a grafů bude doručena rovněž až po dokončení série školení krajského kola. Poté zveřejníme připravovanou koncepci ISNO opět na těchto stránkách.
Účastník semináře:
Ing. Jiří Kolrusz, Komise pro životní prostředí

KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
Zákon o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) č.114/1992Sb je zárukou šetrného vztahu člověka k přírodnímu bohatství, které je pro malebnou českou krajinu typické. V tomto směru patříme mezi kultivované
země světa a turisticky atraktivní destinace. Lesy, parky, aleje, remízky, skalky a upravené zahrady patří
k tomuto bohatství. Stromy, jejichž délka života často značně překračuje lidský věk, jsou nedílnou součástí přírody a pozitivně ovlivňují životní prostředí. Produkují nezbytný kyslík, zachycují prach, zmirňují
klimatické poruchy a vichřice, poskytují úkryt a potravu nejen ptactvu, svým kořenovým systémem
zachycují vláhu, brání půdní erozi, nabízejí stín v letních vedrech a esteticky dotvářejí malebnou krajinu.
Každý z nás, kdo se stal majitelem pozemku, má snahu jej zvelebit a také vysadit strom. Je to jistě
bohulibá činnost, ale je třeba vždy dobře zvažovat druh dřeviny a místo výsadby. Téměř všichni, s výjimkou odborníků, se v tomto směru dopouštíme stejných chyb. Volíme nevhodné druhy, nedokážeme si
představit vzrůst stromu za dvacet let, sázíme stromy nevhodně blízko sebe, blízko stavebních objektů
a oplocení. Výsledkem jsou potom problémy s poškozováním základů staveb, oplocení, stínění oken
domu, obavy poškození nemovitostí při vichřicích, sousedské spory atp. Komise pro životní prostředí a
veřejný pořádek se každý rok zabývá v mnoha případech místním šetřením a žádostmi o kácení dřevin.
Je to škoda, brát život vzrostlému stromu a není to jednoduchá ani levná záležitost, protože kácení patří
mezi odborné práce ve výškách. Levné to není i přesto, že zatím obec nevyužívá možnosti zpoplatnění
správního řízení, za které je možno účtovat 500 až 2000,-Kč/hodinu při místním šetření. Předepsaná
náhradní výsadba je pak jen nutnou kompenzací za pokácený strom.
Metodika správního řízení doznala některých změn ve znění pozdějších a souvisejících předpisů
citovaného zákona.
• v případech výskytu dřevin na silničních nebo železničních pozemcích se povolení vydává jen
po dohodě s těmito správci pozemků
• v případech břehových porostů vodních toků a ochranného pásma elektrizační a plynárenské
soustavy musí provozovatel oznámit záměr kácení orgánu ochrany přírody nejméně 15 dnů
předem, aby bylo možno kácení pozastavit, omezit nebo zakázat
• povolení ke kácení není třeba v případech, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život
či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provedl kácení, je
však povinen jej oznámit orgánu ochrany přírody nejpozději do 15 dnů od kácení
• podle § 7 Ochrana dřevin – je poškozování a ničení dřevin nedovoleným zásahem. Naopak péče
o dřeviny a jejich ošetřování je povinností vlastníků. Na tyto práce se povolení nevydává.
Kvalita a odbornost ořezání musí být taková, aby nedošlo k trvalému poškození dřeviny.
• žádost o povolení ke kácení musí obsahovat všechny nezbytné údaje včetně podpisů všech
vlastníků pozemku, na kterém dřeviny jsou, což je třeba ověřit podle listu vlastnictví (LV)
na katastru. Formulář žádosti si žadatel vyzvedne na obecním úřadě, který je orgánem
ochrany přírody. Rozhodnutí o povolení ke kácení se vydává zpravidla pro dobu vegetačního
klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3.

Jeden z významných stromů

Zcela jiná je však situce, kdy žádá majitel nemovitosti o prořez nebo pokácení dřevin na lesním pozemku, se kterým bezprostředně sousedí. Pokud se cítí ohrožen na zdraví, či majetku, požádá o nápravu
v souladu s §22 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích písemnou formou odbor životního prostředí magistrátu
města Kladna.
Ing. Jiří Kolrusz, komise pro životní prostředí

Další z významných stromů

PLÁNOVANÉ TERMÍNY SVOZU BIO ODPADU
NA ROK 2013

Dopis čtenářky
Vážení spoluobčané a sousedi obce Braškov,

Každé sudé úterý, a to:
Začátek svozu 2. 4. 2013, dále: 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6., 9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8.,
3. 9., 17. 9., 1. 10., 15. 10., 29. 10., v případě příznivých klimatických podmínek bude svoz
prodloužen následovně: 12. 11., 26. 11.
Cena svozu se nemění, platí se na OÚ Braškov před prvním termínem svozu.

A léta běží…
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Rozloučili jsme se s naším občanem
Milanem CHÝSKÝM

21. 1. 2013 (52 let)

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

Čest jeho památce

dne 30. ledna tohoto roku došlo ke vloupání do
dvou rodinných domů na Valdeku. Jeden z nich byl,
bohužel, náš. Možná, že někteří z Vás to již vědí.
Ráda bych Vás upozornila na to, že vloupání do
domu či bytu není jen trestný čin, ale je to pro majitele
a obyvatele nemovitosti doslova šokující zážitek, kdy
je všude obrovský nepořádek, vyházené Vaše osobní
věci, zničené zařízení, okna, dveře dokořán. Pochopitelně či spíše nepochopitelně tyto straky odnesly
vše, co se blyštělo, přesto, že tyto věci pro ně nemají
prakticky žádnou prodejní hodnotu. Byly to většinou
spíše památky po rodičích.
Pocit, který tato situace ve Vás vyvolá je nepopsatelný. Je to směs strachu, hnusu, nenávisti, vzteku a
bohužel také touhy, dotyčného či dotyčné dopadnout a
řádně se s nimi vypořádat. Zřejmě jsme zloděje vyrušili, ale nemohli jsme vědět, zda ještě v domě je nebo
není, zda je ozbrojen, kolik nezvaných hostů vlastně
přišlo a zda Vás nenapadnou.
Vzhledem k malému počtu příslušníků policie,
která i přesto dělá, co může, mají lumpové v tomto
státě stále ideální podmínky.
Tento článek píši z toho důvodu, abych varovala
všechny sousedy a občany naší obce, aby se o tomto
problému vědělo a mluvilo se o něm a aby byl pokud
možno řešen v rámci možností jak majitelů nemovitostí tak vlastní obce.
Bylo mi sděleno, že bude zlepšena intenzita
veřejného osvětlení. Jsou ale ulice, kde by bylo dobré, veřejné osvětlení přidat. To je důležitá věc a za
zlepšení veřejného osvětlení obci děkuji.

Apeluji na všechny, udělejte vše pro svoji bezpečnost a bezpečnost Vašeho majetku. Překvapený
zloděj dokáže ve strachu před odhalením či dopadením i zabít, což se už nesčetněkrát stalo.
Díky dobrým sousedským vztahům jsme vytvořili jakousi malou domobranu a budeme si vzájemně
pomáhat hlídat náš majetek.
Mějte oči otevřené! Pokud kupříkladu uvidíte
kdekoliv v ulici stát delší dobu neznámé auto, ve dne
či v noci, zajímejte se o ně. Takto si tipaři vyhlížejí
svoji nemovitost!!! Jsou různé druhy těchto novodobých lapků, každý má své metody a svůj okruh
zájmů, myšleno tedy různorodé věci. Tito byli zřejmě
numismatici a obchodníci se šperky :-) Další si mohou
přijít pro auto, pro nářadí, pro nábytek anebo jen tak,
z vandalismu, něco zničit.
Vzhledem k celkové situaci v našem státu se
tento stav bude jen zhoršovat!
Přeji všem, aby tento problém nemuseli řešit,
ale věřte, že je třeba těmto lidem klást překážky a
znesnadnit jim, jak jen je to možné, jejich působení.
Je to obtížné, ale jde to.
Děkuji.
Erika Neumannová

Tento dopis pí. Neumannové rádi zveřejňujeme a připojujeme se k výzvě ke zvýšení vzájemné spolupráci a informovanosti sousedů, jde přece o majetek a bezpečnost nás všech.

Knihovna
CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
BELETRIE
Adams, A.: Bílý kůň
Auster, P.: Muž ve tmě
Berlin, E.: Hrana rozkoše
Berry, S.: Rukopis Petra Velikého
Bouzek, O.: Zelená duše nimrodů
Bradbury, R.: Z prachu zrození
Bridgeman, B.: Letci
Cabot, M.: Povinnosti princezny
Callen, G.: Rytířský slib
Clancy, T.: Tygří zuby
Cleeves, A.: Stíny vzpomínek
Cordonnier, M.: Králova nevěsta
Deaver, J.: Tvůj stín
Denker, H.: Robert,tvůj syn
Filip, O.: Valdštejn a Lukrécie
Frencis, F.: Spřízněni krví
Gale, I.: Čtyři dni v červnu
Hunter, M.: Romantik
Johnson, A.: Sázka na lásku
Javořická, V.: Macecha
Kava, A.: Ve zlomku vteřiny
Kepler, L.: Svědkyně ohně
Lowell, E.: Sametová past
Morrell, D.: Nebezpečná minulost
Pivoda, O.: Ranhojič z Vratislavi
Price, K.: Sladký život
Reich. Ch.: Pravidla pomsty
Swaan, C.: Rubínová orchidej
Swaan, C.: Rubínové intriky
NAUČNÁ LITERATURA
Bergene, L.: Kouzelný patchwork
Dvořáková, Z.: Indie,touha má
Flegel, S.: Výlet do Maroka
Hilberg, B.: Tradiční patchwork
Kavale, J.: Zakázaná archeologie na Šumavě
Marek, J.: Tobrucký deník
Massey, C.: Mozaikové šperky
Teplíková, J.: Hlíva ústřičná
Wilkinson, D.: Paleta vášní v americké kuchyni
KNIHY PRO DĚTI
Dědeček, J.: Pohádky o Malé tlusté víle
Fixl, J.: Vlaky a vláčky
Gebhartová, V.: Říkání pro radost
Hrubín, F.: Zasadil dědek řepu
Junková, Š.: Intimáček
Kozák, Z.: O bojácném Floriánkovi
Kratochvíl, M.: Omyl děda Vševěda
Lancová, L.: Super koťata
Štáchová, H.: Hurvínkovy hudební pohádky
Štáchová, H.: Jak pan Spejbl prášil
ČTENÍ PRO DÍVKY
Ebr, V.: Zelená drbna s IQ
Francková, Z.: Monika
Francková, Z.: Soupeřky
Hrůzová, B.: Čarodějky
Kabátová, V.: Když přijde láska
Lancová, L.: Andělé noci
Lancová, L.: Oranžové blues

Hasiči informují
Řeháčková, V.: Kdo pochopí Mariku
Stínil, L.: Lekce z lásky
Týč, J.: Kluci pláčou taky

ČINNOST KNIHOVNY V ROCE 2012
Knihovnu navštěvovalo 132 evidovaných
čtenářů,kteří většinou na svoji legitimaci půjčují
knihy i pro ostatní členy rodiny. To znamená,že
knihovna má čtenářů mnohem více. Potěšitelné je, že knihovnu navštěvuje řada dospívající
mládeže,zejména studenti, kteří mají zájem o
naučnou literaturu a povinnou četbu.Knihy,které
knihovna nevlastní,jsou pro ně zajišťovány v rámci meziknihovní výpůjční služby ze Středočeské
vědecké knihovny v Kladně.
Výpůjčky dosáhlý výše 4491 svazků knih.
Knihovna má ve svém fondu 3486 svazků knih
a 7 titulů časopisů (Květy, Vlasta, Tina, Instinkt,
Praktická žena, Receptář, Dům a zahrada).
Bylo zakoupeno 163 svazků knih v ceně
25 177 Kč (včetně časopisů). Součástí vytváření
knihovního fondu je i jeho vyřazování zastaralé a opotřebované literatury. Bylo vyřazeno
107 svazků. Pro spokojený výběr čtenářů je
knihovní fond pravidelně posilován soubory
knih ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Bylo zapůjčeno 6 souborů v nichž bylo 314
svazků knih.
Od roku 2006 je knihovna napojena na internet. Velkou předností je také možnost nahlédnout do katalogu knih SVK v Kladně,odkud je
možné zapůjčit pro čtenáře knihy, které ve fondu
naší knihovny nejsou. Internet a knihovnické
služby jsou čtenářům poskytovány zdarma.
Kromě půjčování knih pořádá knihovna od
roku 2007 VÝTVARNÉ KURZY, které jsou stále
velice oblíbené. Bylo možné naučit se pracovat s různými materiály a naučit se různé
techniky. Při výrobě se také používají knihy
,které má knihovna ve svém fondu. V prosinci
byl uspořádán výtvarný kurz pro děti. Všechny
děti zvládly výrobu vánočního přání z čajových
sáčků. V dubnu a v prosinci byly instalovány
výstavy různých výtvarných předmětů. Kdo se
přišel podívat, mohl si nakoupit hezké dárky.
Došlo také k dokončení interiéru knihovny.
Velkou snahou bylo vytvořit pro čtenáře takové
podmínky, aby se jim v knihovně líbilo.
Jsem ráda,že je o knihovnu stálý zájem a že
zastupitelstvo naší obce o svoji knihovnu dobře
pečuje.
Navštivte knihovnu. Čeká na vás řada
zajímavých knih a hezké estetické prostředí.
Půjčovní doba: STŘEDA 16,00–18,30 hodin
Věra Přibylová, knihovnice

Sport – fotbal
Ani v zimních měsících zdejší fotbalový oddíl nezahálel, ale pilně se připravoval na sezonu
2012–2013 a vlastně celý nový rok – 2013.
Umístění jednotlivých družstev po podzimní části:
I.A mužstvo – zatím 12. místo – 3 × vítězství, 5 × remíza, 5 × porážka
I.B mužstvo – zatím 8. místo – 6 × vítězství, 0 × remíza, 6 × porážka
Dorost – zatím 5. místo – 6 × vítězství, 4 × porážka
Zimní přípravu na jarní část soutěže jednotlivá družstva absolvovala částečně na místním stadionu, částečně v hale na Velké Dobré a umělých terénech ve Družci a na Kladně. Naši nejmenší – tedy
přípravka se na svoji první soutěžní sezonu připravovala pouze ve víceúčelové hale na Velké Dobré.
V sobotu 23. 2. 2013 od 15.00 hodin proběhla v místním hostinci – Pod Hvězdičkami – na Valdeku
slavnostní valná hromada T.J. Sokol BRAŠKOV.
Jedním z nejdůležitějších bodů programu bylo představení a následná volba nového výboru tělovýchovné jednoty.
Předsedou občanského sdružení byl zvolen pan Jiří PETÁK
dále pak: místopředseda – Jiří BRABEC
pokladník – Martin VESELÝ
sekretář – Petr OLIČ
jednatel a hlavní trenér – Jaroslav ŽELINA
vedoucí I.A mužstva – Luděk CHALUPA
vedoucí sekce mládeže – Vojtěch SLÁMA
správcem stadionu – Vladimír HOUŠKA
jednatel a archivář – Pavel STÁDNÍK
Dalším neméně důležitým okamžikem při konání tohoto slavnostního shromáždění bylo předání věcných darů jako poděkování za dlouholetou činnost při fungování našeho fotbalového klubu.
Ocenění z rukou nově zvoleného výboru převzali zároveň s upřímným poděkováním pánové – Josef
KREISINGER a Oldřich SVOBODA. JEŠTĚ JEDNOU – ZA VŠECHNO DĚKUJEME!!!
V zimních měsících bylo provedeno plánované arboristické ošetření vzrostlých topolů v areálu
Stadionu Jaroslava VALEŠE. K zákroku na porostu bylo nutno přistoupit zejména z důvodu pořádání
mládežnické soutěže v požárních sportech, která se bude konat koncem května tohoto roku na Stadionu Jaroslava VALEŠE.
Pavel Stádník

Nejvýznamnější sportovní akcí letošního jara je však konání II.ročníku fotbalového turnaje pro mládež – Memoriálu Antonína DRÁBA!!!
1. 5. 2013 od 9.00 hodin bude zahájen turnaj dorosteneckých družstev.
V rámci soutěže sehraje první utkání i naše přípravka. Srdečně zveme
VŠECHNY NAŠE OBČANY!!!! Občerstvení zajištěno, vstup ZDARMA!!!

Úvodem našeho článku se musíme vrátit do posledních dnů loňského roku.
2. prosince zůstali na braškovské návsi po akci „Rozsvěcení vánočního stromu“ hořet dva koše
se dřevem, které byli dekorační součástí této akce. Mezi tím, co probíhal úklid dopravních zábran
a stánků s občerstvením, tak zřejmě „pozorný“ a situace neznalý okolo projíždějící řidič zavolal na
tísňovou linku 112 a vzápětí se naší obcí v 19.00 rozezněla poplachová siréna. Zpráva z KOPIS HZS
Kladno byla následující: „Kladno, Braskov smer Unhost, pozar kose bus zastavka hori plamenem, POZAR POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD, OSTATNI I.ST.“ Neprodleně proběhla zpětná
informace o dané situaci a vše bylo ukončeno jako planý poplach.
Další výjezd následoval o pár dnů později a to 6. prosince, kdy v 15.03 vyjížděla naše jednotka
společně s jednotkou HZS Kladno na požár trafostanice do Kyšic. Po příjezdu na místo události bylo
zjištěno, že se jednalo o požár pojistky na sloupu trafostanice. Pojistka již byla vyhořelá a žádné další
nebezpečí požáru nehrozilo. Místo události bylo následně předáno pracovníkům ČEZ a naše jednotka
se společně s kolegy z Kladna a PČR vrátila zpět na základnu.
…a teď už jsme v roce 2013.
V průběhu ledna vyjížděla naše jednotka jako každou zimu k technické pomoci automobilům,
které měli potíže se sjízdností v důsledku hustého sněžení.
7. ledna skončil jeden kamion ve strouze
u Kyšic tak nešťastně,
že musela být k jeho
v y proštění povolána i těžká technika z
HZS Kladno a 18. 1.
pak uvízl další vůz
na kruhovém objezdu
nad Braškovem. Tam
jsme si s jeho vyproštěním a uvolněním
komunikace poradili
vlastními prostředky.
Naše poplachová
siréna se opět rozezněla tichou nocí a 4.
února půl hodiny po
půlnoci vyjížděla naše
jednotka na požár popelnic do obce Velká Dobrá. Jednalo se o požár popelnic pod vzrostlými stromy v
těsné blízkosti obytného domu. V době našeho příjezdu již na místě zasahovala jednotka HZS Kladno
a celá událost se kromě třech zničených popelnic obešla bez větších škod.

S končící zimou vám přejeme příjemné prožití blížícího se jara a těšíme se na setkání při společenských akcích, které v letošním roce proběhnou.
S pozdravem Hasiči Braškov

VÝVĚSKA MLADÝCH
HASIČŮ
Vážení spoluobčané,
9. 2. 2013 se naše dvě družstva mladých hasičů zúčastnila závodů zimní ligy 2013, tentokrát
v sokolovně ve Vraném.
Výborně zorganizovaný závod, který skončil
krátce po poledni, byl pro obě naše družstva
úspěšný. Družstvo Tazmánů skončilo na 3 místě
a družstvo Soptíků, které bylo premiérově poprvé
na stupních vítězů, bralo dokonce ZLATO. A to i
přesto, že běželo pouze v jedné hlídce!
V době vyhodnocování soutěže proběhla vložená soutěž jednotlivců v uzlování na rychlost,
která spočívala v uvázání 5 základních uzlů na
čas. Tuto soutěž vyhrála naše zástupkyně A.
Chalupová v čase 78 s.
14. února a 14. března proběhlo školení
zdravovědy. Účastnili se jej nejen děti, ale i vedoucí MH a členové jednotky. Školení aktivním
profesionálním záchranářem bylo zaměřeno na
praktické znalosti při první pomoci.
V dubnu se mladí závodníci budou účastnit
dvou závodů hasičské ligy, v květnu pak tradičního závodu Železný Soptík ve Hřebči.
Rádi bychom Vás pozvali na čarodějnice,
pozvánku naleznete v novinách samostatně.
KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Scházíme se každý čtvrtek od 16.30 hod
do 17.30 hod malí Soptíci.
A velcí Tazmáni od 17.30 hod do 18.30
hod.
vedoucí Mladých hasičů M. Chalupová

Rychlý běh

Nůž

Přes

Akademie věd
(zkr.)

Malý výtvor

Hod

Součást povozu

Pryskyřice

Přívěsný vůz

Člen těžařstva

Tělocvičný
prvek

Obvod.
Terabyte (angl.
onkolog. lab.
zkr.)
(zkr.)

Ušlechtilé
železo

Druh chleba

Cibulovitá
rostlina

Trhavina

Puštíkovitá
sova

Černošský
buben

Ruský
kosmonaut

Skladiště
Dřevnatá
rostlina

4. díl tajenky
1. díl tajenky

Had z Knihy
džunglí

Početní
jednotka
(Finsko)

Pohyb ve
vzduchu

Strýc
(německy)

Označení
vozidel Egypta

Hra osmi
hráčů

Jak
(slovensky)

Ženské jméno

Smyčky

Citoslovce

Norské
mužské jméno

Římsky 4
Indický oděv

Pozdrav

Africký stepní
rys

Skok do visu

Červené
barvivo

Pracovat na
stavu

Karetní hláška
Rybářská síť

Na ono místo

Větračka
(v dole)

Lát

2. díl tajenky

Evropská unie
(zkr.)

Otyle

Jméno
zpěvačky
Langerové

Součást
postele

Tečka v
telegramu

Celní kód Číny

Uchazeč

Kakaové boby

Bývalý čs.
cyklista

Konec
(německy)

Slovenské
zvrat. záj.
Odbor kom. a
inf. systémů
(zkr.)

Španělské
muž. jméno

Stud. inf.
systém (zkr.)

Název
souhvězdí

Druh balvanu

Zájmeno
osobní

Dvojice

Tedy
(německy)

Osvědčení
Kapalina

Výplň architektonická

Firma ve Zlíně

Touha

Rostlina
(oman, botan.)

Sudokopytník

Známka ve
škole

Pekařství v
Praze

Noviny

Ruské muž.
jméno

Těl. vých.
mládeže (zkr.)

Francouzské
město

Točená šňůra
(zastar.)

Ticho

Ostrovan

Slabika
solmizační

Sada

Sloup
(slovensky)

Protiklad

To (angl.)

Součást kalhot

Milovat (lat.)

Ženské jméno

Hlodavec

Švýcarská
řeka

SPZ voz.
Strakonic

Inic. proz.
Galgócziové

Příbytek včel

Ulice
(slovensky)
SPZ voz.
Kladna

3. díl tajenky

Jednotka
objemu
(Mexiko)

Dům armády
(zkr.)

Tónina

Pomůcka:
AIP, Anoa, Apia, CN, Tanega, TB

SDH BRAŠKOV
ODDÍL MLADÝCH HASIČŮ
VÁS DĚTI A RODIČE ZVE NA

ČARODĚJNICE
SRAZ V MASKÁCH
ČARODEJNIC A ČARODĚJŮ

30. DUBNA 2012
V 18.00 HODIN PŘED
BRAŠKOVSKOU HASIČSKOU
ZBROJNICÍ

Únor 2013 na valdecké návsi

foto: Ing. J. Kolrusz

PRŮVOD PROJDE OBCÍ NA ČERTOVKU,
KDE BUDOU HRY PRO DĚTI
A OBČERSTVENÍ.

