BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

březen 2014

Pozvánka
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV
které se koná

V PONDĚLÍ 31. BŘEZNA 2014 V 17.00 HOD.
NA OBECNÍM ÚŘADĚ BRAŠKOV
s tímto programem:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
•
•
•
•
11.
12.

ZAHÁJENÍ
KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 15. A 16. ZASEDÁNÍ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VČ. VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2013 A ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2013
ZMĚNA ROZPOČTU OBCE NA ROK 2014
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OBCE K 28. 2. 2014
PROGRAM VÝSTAVBY
HŘBITOV MALÉ PŘÍTOČNO
SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE A SMLUV O DOTACI
EVROPSKÉ VOLBY
RŮZNÉ:
Závěry projednání Strategie udržitelného rozvoje SO ORP Kladno
Nabídka na zpracování dokumentace: Braškovský potok, rybník a studánka
Osazení kamerového systému a mříží na prodejnu Valdek
Výběrové řízení na zpracovatele žádosti o dotaci z ROP na komunikace
DISKUSE
USNESENÍ A ZÁVĚR

Obyvatelé Obce Braškov
dle věkových kategorií ke dni 31. 12. 2013
Kategorie

Počet

Dospělí
Dospělí – muži
Dospělí – ženy

826
401
425

Děti (15–18 let)
Děti (15–18 let) – chlapci
Děti (15–18 let) – dívky

33
16
17

Děti (do 15 let)
Děti (do 15 let) – chlapci
Děti (do 15 let) – dívky

158
86
72

Děti (6–7 let)
Děti (do 3 let)

20
41

Celkem obyvatel

1017

Průměrný věk

41,18

Braškovský rybník

Číslo: 1

Slovo starosty

Všichni občané jsou srdečně zváni na

17. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Ročník: 24

Vážení spoluobčané,
jaro se blíží, dny se pomalu ale jistě prodlužují a mnozí z nás se již nemohou
dočkat jarní atmosféry a dnů kdy vyjdeme na své zahrádky. A tak jsem si řekl, proč
si takový krásný čas kazit psaním o budování, kritice a dalších „nepříjemnostech“.
Čekají nás Velikonoce a možná mnohé z Vás, stejně tak jako mne, každoročně zajímá, na který den oslava Velikonoc připadá. Ale protože jsem v této věci laikem,
požádal jsem pana doktora Jaroslava Horu z Dolního Bezděkova o vysvětlení. Níže
si můžete přečíst pravidla pro výpočet Velikonoc.
V druhé polovině 2. století vypukl mezi východními a západními církvemi spor
o termín slavení Velikonoc. Východokřesťanské obce slavily Velikonoce ve stejnou
dobu, jako byl slaven židovský svátek Pesach. Západní křesťané v čele s Římem
slavili Velikonoce první neděli po prvním jarním úplňku. Vnitrocírkevní svár trval
bezmála 100 let. Spor o Velikonoce rozhodl v roce 325 první církevní všeobecný
koncil v Nikaii v Bithýnii ( lat. Nicaea, dnes Usnil v Turecku). Koncil se usnesl, že
všichni křesťané budou slavit Velikonoce týž den o první neděli po prvním jarním
úplňku. Pokud by úplněk připadl na neděli, bude svátek přesunut na následující
neděli. Jarní rovnodennost stanovil koncil na den 21. března. Koncil tak provždy
oddělil oslavy křesťanských Velikonoc od starozákonního svátku Pesach, starou
smlouvou uzavřenou Hospodinem s izraelským lidem od smlouvy nové, darovanému novému lidu.
Církevní pravidla pro výpočet Velikonoc:
•

pokud astronomická jarní rovnodennost připadne na 20. březen a na týžden připadne
první jarní úplněk, není úplněk považován za jarní a Velikonoce se slaví až o neděli
po úplňku, jenž nastane po 21. březnu;

•

připadne-li úplněk na 21. březen a tím dnem je sobota, je neděle 22. března Nedělí
velikonoční. Je to nejranější datum Velikonoční neděle;

•

pokud jarní rovnodennost a úplněk připadnou na 21. březen a ten bude nedělí, bude
za Velikonoční neděli považována neděle následující, tedy 28. březen;

•

nejzazším termínem Velikonoční neděle může být 25. duben. Pokud připadne první
jarní úplněk na 19. duben a tento den je neděle, bude za den jarního úplňku považován
den před ním, tedy 18. duben. Velikonoční neděle připadne na 19. duben;

•

poněvadž v jednom devatenáctiletém cyklu tzv. zlatého čísla se nesmí slavit Velikonoční neděle dvakrát v nejzazším přípustném termínu, tedy 25. dubna, musí být,
pokud takový případ nastane, jedna z Velikonočních nedělí o týden přesunuta.

Jardovi moc děkuji za osvětu a všem přeji veselé Velikonoce, krásné jaro a dobré
počasí na Čarodějnice.
Ing. Vladimír Dráb
starosta@braskov.cz

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
Usnesení
15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Braškov,
konaného dne 16. prosince 2013 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo po projednání:
a) bere na vědomí:
1. Zprávu o kontrole usnesení 12., 13. a 14. zasedání zastupitelstva
2. Zprávu o ﬁn. hospodaření obce k 30. 11. 2013
3. Výsledek dílčí kontroly hospodaření obce v r. 2013 z 31. 10. 2013
4. Informaci o programu výstavby a zprávu o přípravě a průběhu jednotlivých akcí
5. Informaci o stavu jednání o nezákonném posunu hranice katastru mezi obcemi Pletený Újezd a Braškov

Usnesení
61. schůze rady 27. 11. 2013
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
•

souhlasí
• s rozšířením a doplněním programu 15. zasedání zastupitelstva 16.12.2013
• s uzavřením smluv o výpůjčce, smluv o smlouvě budoucí směnné a kupní se soukr. majiteli
pozemků pro projekt nové výsadby zeleně v obci
• s uzavřením smluv o partnerství s obcemi Kyšice, Pletený Újezd a Unhošť pro projekt obnovy
polní cesty z Braškova do Kyšic
• s podáním žádostí o dotace ze SFŽF, ze Středočeského kraje a SFDI ČR
• s výběrovým řízením na projektovou dokumentaci s Doc. Jebavým a Witero spol. s r.o.
• s programem 62. schůze rady dne 9.12.2013

•

ukládá starostovi obce
• předložit dnešní smlouvy, žádosti o dotace a výsledek výběrových řízení k odsouhlasení zastupitelstvu na zasedání 16.12.2013

b) schvaluje:

1. Změnu č. 5 rozpočtu obce na r. 2013 s příjmy a výdaji ve výši 20.917.822 Kč
2. Rozpočet obce na rok 2014 s příjmy 10.339.000 Kč a výdaji ve výši 12.577.000 Kč s tím, že schodek
rozpočtu bude uhrazen z přebytku hospodaření minulých let
3. Výsledek výběrových řízení a uzavření smluv s Doc. Ing. M. Jebavým, PhD. a spol. Witero s.r.o.
4. Aktualizovaný Program výstavby obce
5. Příspěvek na provoz a údržbu hřbitova v Malém Přítočně a objektu čp. 70 do výše 50 tis. Kč
c) souhlasí:
1. S uzavřením smlouvy o právním zastoupení ve věci změny katastrální hranice s JUDr. Svobodovou

2. Se stanoviskem starostů obcí V. Dobrá, Braškov a Družec a žádostí o pomoc hejtmana Stč. kraje
ze 4. 11. 2013
3. S uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě se zhotovitelem na ul. Budovatelů, odsouhlaseným radou
obce dne 4. 11. 2013
4. S předloženými návrhy smluv o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Braškov a s jejich uzavřením
5. S podáním žádostí o dotace:
na Státní fond životního prostředí ČR
•
„Úprava veřejných prostranství v Obci Braškov – projekt nových výsadeb veřejné zeleně“
Operační program Životního prostředí, prioritní osa : 6 – Zlepšení stavu přírody a krajiny,
oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny a zavazuje se spoluﬁnancovat
uvedený projekt ve výši minimálně 25 % z celkových nákladů projektu.“
•
„Nové výsadby izolační zeleně v Braškově a obnova cesty z Braškova do Kyšic“
Operační program Životního prostředí, prioritní osa : 6 – Zlepšení stavu přírody a krajiny, oblast
podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur a zavazuje se spoluﬁnancovat uvedený projekt ve
výši minimálně 10 % z celkových nákladů projektu.“
na Středočeský kraj
Fond životního prostředí a zemědělství pro rok 2014:
•
„Revitalizace lesoparku – Háj“ a zavazuje se spoluﬁnancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu.
Fond rozvoje obcí a měst pro rok 2014
•
„Výtvarná dílna pro děti a dospělé“ a zavazuje se spoluﬁnancovat uvedený projekt ve výši
minimálně 5 % z celkových nákladů projektu.“
Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
•
„Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů“ a zavazuje
se spoluﬁnancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů
na Státní fond dopravní infrastruktury ČR
•
„Braškov – lokalita Toskánka – komunikace pro pěší“ a zavazuje se spoluﬁnancovat uvedený
projekt ve výši minimálně 20 % z celkových nákladů projektu.“
6. S uzavřením smluv:
•
o výpůjčce pozemku parc. č. 99/4, 99/13, 99/14, 99/15, 99/19 v k.ú. Braškov s paní Štěpánkou
Hřebíkovou
•
o smlouvě budoucí směnné pozemku parc.č. 47/1 v k.ú. Braškov za parc.č. 50/2 v k.ú. Braškov
s Ing. Petrem Čermákem
•
o smlouvě budoucí kupní pozemku parc. č. 66/1 – (1/3 pozemku) v k.ú. Braškov s IBH s.r.o.
•
o smlouvě budoucí kupní pozemku parc. č. 66/1 - (2/3 pozemku) v k.ú. Braškov s paní Evou
Budínskou a Prof. Ing Ladislavem Pejšou, DrSc
•
o smlouvě budoucí kupní pozemku parc. č. 50/14 – (1/3 pozemku) s IBH s.r.o.
•
o smlouvě budoucí kupní pozemku parc. č. 50/14 – (2/3 pozemku) s Prof. Ing. Ladislavem
Pejšou, DrSc
•
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 375 v k.ú. Braškov
s Ing. arch. Kateřinou Dolejšovou
•
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 94/16 v k.ú.
Braškov s paní Růženou Jelínkovou
•
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 94/1 v k.ú.
Braškov s paní Alenou Oličovou
7. S uzavřením smluv o partnerství a spolupráci s obcemi Kyšice a Pletený Újezd a městem Unhošť
při zajištění realizace části projektu „Nové výsadby izolační zeleně v Braškově a obnova cesty
z Braškova do Kyšic“
8. S uzavřením smluv o partnerství s obcemi Kyšice a Pletený Újezd k projektu „Stavební úpravy a
rozšíření kapacity MŠ Braškov“
9. Se zaměřením a zpracováním geometrických plánů na akce uvedené v bodu c/5 do 150.000 Kč
10. S uzavřením smlouvy kupní na poz. parc. č. 61/17 o výměře 2538 m2 za 253.800 Kč s p. Vladislavem
Markupem
11. S tím, aby rada obce prováděla drobné změny rozpočtu do výše 500.000 Kč.

62. schůze rady 9. 12. 2013
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
•

souhlasí
• s rozšířením a doplněním programu 15. zasedání zastupitelstva 16.12.2013
• s uzavřením smluv o partnerství s obcemi Kyšice, Pletený Újezd pro projekt Stavební úpravy
a rozšíření kapacity MŠ Braškov
• s programem 63. schůze rady dne 6.1.2014

•

ukládá starostovi obce
• předložit dnešní smlouvy k odsouhlasení zastupitelstvu na zasedání 16.12.2013

63. schůze rady 6. 1. 2014
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
•

64. schůze rady 3. 2. 2014
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
•

souhlasí
• s uzavřením darovací smlouvy na 20 tis. Kč s Hospicem sv. Hedviky
• s odesláním výzvy k prořezu vrby před prodejnou Coop na Braškově
• s podáním žádosti na ministerstvo pro místní rozvoj pro zřízení tréninkového hřiště pro mladé hasiče
• s programem 65. schůze rady dne 17.2.2014

65. schůze rady 19. 8. 2013
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
•

souhlasí
• s výběrovým řízením na osazení venkovního kamerového systému a bezpečnostní rolety na
krám na Valdeku
• s úpravou veř. prostranství pro umístění sezení před prodejnou Coop na Braškově na základě
dohody Coop a hospody U Chalupů
• se zpracováním projektu na revitalizaci studánky a vododteče
• s podáním žádostí o dotace na akce podle Programu výstavby
• s návrhem rekonstrukce objektu na hřbitově M. Přítočno po dohodě se starosty ostatních obcí
• s programem 66. schůze rady dne 3.3.2014

•

ukládá
• připravit dokumentaci rekonstrukce ul. V Zátiší a K Háji (u sběrného dvora)

66. schůze rady 9. 9. 2013
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
•

souhlasí
• s aktualizací tabulky „Program výstavby obce“
• s návrhem programu a termínem 17. zasedání zastupitelstva 31.3.2014
• s úhradou nedoplatku za rok 2013 za provoz a údržbu hřbitova v M. Přítočně
• se zpracováním architektonické studie na úpravu hřbitova v M. Přítočně vč. zateplení objektu
jako podklad pro žádost o dotaci po dohodě se starosty obcí M. a V. Přítočno a Pl. Újezd
• s podáním žádostí o dotace jednotlivých akcí podle „Programu výstavby obce“
• s prořezem ořechů na dět. hřišti podle posudku dendrologa
• s programem 67. schůze rady dne 24.3.2014

•

schvaluje
• přijetí dotace a podmínky, které byly přílohou rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Izolační
zeleň - Toskánka“
• s 1. změnou rozpisu rozpočtu na r. 2014

d) pověřuje starostu obce:
1. K uzavření dnes schválených a odsouhlasených smluv.

16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Braškov,
konaného dne 20. ledna 2014 na OÚ Braškov

souhlasí
• s pořízením a osazením 2 dopravních zrcadel do ulice Úzká a Ke Skalce
• s výsledkem jednání starostů 18.12.2013 ve věci úhrady nákladů na provoz hřbitova v Malém Přítočně
• s návrhem na vyrovnání se s ing. Čermákovou a proplacením zastavených pozemků na návsi a v ul. Ke Skalce
• se svoláním mimořádného zasedání zastupitelstva ke schválení dotace z ROP, bude-li to nutné
• s programem 64. schůze rady dne 20.1.2014

Zastupitelstvo po projednání:
a) bere na vědomí:

1. Výsledek hospodaření Obce Braškov k 31. 12. 2013

67. schůze rady 17. 3. 2014

b) schvaluje:
1. V návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Čechy uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí
dotace ve výši 14 133 617,16 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 3 533 404,29 Kč,
jako odpovídající spoluﬁnancování projektu „VÍTEJTE V BRAŠKOVĚ – podpora a rozvoj cestovního
ruchu v obci Braškov“, reg. č.: CZ.1.15/2.2.00/72.01651.
2. Účetní odpisový plán obce na rok 2014
3. Uzavření smlouvy o spolupráci s ing. Petrem Polákem
4. Vyřazení starého neplatného územního plánu z roku 2001 v hodnotě 302.049,60 Kč z majetku obce
5. Smlouvy o partnerství na projekt „Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Braškov“ s Letohrádkem Vendula a Kartexem s.r.o.
6. Cenovou nabídku p. V. Prynycha na změnu projektu „Výtvarná dílna pro děti a mládež“ za 41.500 Kč
7. Odeslání stížnosti obce na katastrální úřad ve věci nezákonného posunu hranice katastru
8. Dodavatele na údržbu zeleně ﬁ rmu Pavlína Novotná, Slaný

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

c) pověřuje starostu obce:
1. K podpisu dnes schválených a odsouhlasených smluv

•

souhlasí
• s aktualizací programu 17. zasedání zastupitelstva 31.3.2014
• se zabezpečením prodejny Valdek mřížemi a roletou, event. kamerovým systémem
• s podáním žádosti o dotaci na cvičný areál mladých hasičů na hřišti
• s pořízením jednoduché dokumentace objektu na hřbitově M. Přítočno a žádostí o dotaci
• se zpracování studie na odbahnění rybníka v Braškově v ceně cca 10.000,-- Kč
• s programem 68. schůze rady dne 14.4.2014

•

schvaluje
• účetní závěrku mateřské školy za rok 2013 a převod hospodářského výsledku ve výši 29.167,47
Kč do rezervního fondu školy
• stanovisko obce k předloženému materiálu vyhodnocení koncepce strategie udržitelného
rozvoje SO ORP Kladno

•

ukládá
• předložit zastupitelstvu nabídku na zpracovatele žádosti o dotaci na komunikace
• předložit zastupitelstvu návrh na úpravu objektu na hřbitově M. Přítočno

Zprávy z obecního úřadu
PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV  AKTUALIZACE BŘEZEN 2014
NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)
NÁZEV AKCE – PROJEKTU

STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE

CELKEM

z toho
NÁKL.
DOTACE
OBCE

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE

MANAŽER
PROJEKTU

A| VÍTEJTE V BRAŠKOVĚ  PODPORA A ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V OBCI BRAŠKOV ADMINISTRACI ZAJIŠŤUJE SPF GROUP, VÝBĚR ZHOTOVITELE MFINANCE

POZNÁMKA

DOTACE Z ROP

MUZEUM SPORTU
PŘÍZEMÍ: INFOCENTRUM A ÚSCHOVNA KOL A Vydáno stavební povolení na změnu
ZAVAZADEL; I. PATRO: KANCELÁŘE, MUZEUM stavby před jejím dokončením
SPORTU A PROMÍTACÍ SÁL
INTERAKTIVNÍ VLASTIVĚDNÁ EXPOZICE
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ: podkroví – výstavní
prostory s dílnou, 1. patro – výstavní
prostor a promítací sál, zastřešený dvůr –
úschovna kol a letní dílna

Vydáno stavební povolení na změnu
stavby před jejím dokončením

PARKOVIŠTĚ pozemek parc.č. 258/115

Vydáno stavební povolení na změnu
stavby před jejím dokončením

INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM OBCE

Nevyžaduje se

17667

14137

3530

Zpracován prováděcí projekt
+ rozpočet

Ing. Dolejšová,
Ing. Doksanský

Uzavřena smlouva o dotaci z ROP. Do konce března bude
vybrán zhotovitel. Realizace v roce 2014.

B| OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI BRAŠKOV ADMINISTRACI ZAJIŠŤUJE ING. DOLEJŠOVÁ, VÝBĚR ZHOTOVITELE ZAJIŠŤUJE MFINANCE
UL. AKÁTOVÁ

Připravuje se dokumentace a stavební
povolení.

3500

2800

700

Po geom. zaměření projekt do
10.4.2014.

Ing. Dolejšová

Bude požádáno o dotaci z ROP.

UL. K HÁJI (VALDEK)

Dokumentace zpracována, stavební
povolení vydáno.

1500

1200

300

Dokumentace zpracována

Ing. Dolejšová,
Ing. Doksanský

Bude požádáno o dotaci z ROP.

Ul. U DUBU

Po dokončení dokumentace bude
požádáno o stavební povolení.

6500

0

0

Objednána dokumentace

Ing. Dolejšová,
Ing. Doksanský

Realizace závisí na vyřešení majetkoprávních záležitostí.

UL. V PODLÍSKÁCH

Vydáno stavební povolení.

3000

2400

600

Dokumentace zpracována

Ing. Dolejšová

Bude požádáno o dotaci z ROP.

UL. V DUBINÁCH

Bude požádáno o stavební povolení.

1106

886

220

Dokumentace zpracována

Ing.Doksanský,
p. Haas

Bude požádáno o dotaci z ROP.

REKONSTRUKCE ULICE V ZÁTIŠÍ

Pracuje se na geodetickém zaměření.

zatím nejsou známy

Nutno zpracovat dokumentaci a B. Bečka,
zajistit stavební povolení.
Ing. Doksanský

Budeme vyčkávat na vyhlášení vhodného dotačního titulu.

REKONSTRUKCE ULICE K HÁJI (BRAŠKOV)

Zajišťuje se geodetické zaměření.

zatím nejsou známy

Nutno zpracovat dokumentaci a Ing. Dolejšová,
zajistit stavební povolení.
p. Haas

Budeme vyčkávat na vyhlášení vhodného dotačního titulu.

Zpracován prováděcí projekt
+ rozpočet, zpracována
projektová dokumentace na
obnovu rostlinných struktur a
rozděleno na 2 akce.

Ing. Dolejšová

Požádáno o dotaci ze Středočeského kraje. Do konce
března bude vybrán zhotovitel.

Bude zpracována projektová
dokumentace.

Ing.Dolejšová,
M. Chalupová

Bude požádáno o dotaci ze Středočeského kraje nebo
jiného dotačního titulu.

Zpracovává se projektová
dokumentace + rozpočet.

Ing.Dolejšová,
P. Novotná

Jde o výsadbu zeleně na vybraných lokalitách – veřejná
prostranství Toskánka, Valdek, Braškov.

Ing.Dolejšová

Stavba dokončena a předána do užívání.

C| OSTATNÍ AKCE
REVITALIZACE LESOPARKU HÁJ: GALERIE
Vydáno sloučené územní rozhodnutí a
POD ŠIRÝM NEBEM, OBNOVA ROSTLINNÝCH stavební povolení.
STRUKTUR
TRÉNINKOVÉ SPORTOVIŠTĚ PRO HASIČE

Bude požádáno o územní souhlas

ÚPRAVA VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ V OBCI BRAŠKOV“

Bude požádáno o souhlas s územně
plánovací dokumentací.

1655

1573

82

Zatím nejsou známy.
800

760

40

ULICE BUDOVATELŮ
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ KAPACITY Bude požádáno o změnu stavby před
dokončením.
MŠ BRAŠKOV

7500

6500

1000

Zpracována projektová
Ing. Dolejšová,
dokumentace, která se upravuje
B. Bečka
a rozšiřuje.

IZOLAČNÍ ZELEŇ – TOSKÁNKA
CYKLOSTEZKA VALDEK–VELKÁ DOBRÁ

Připravuje se studie.

2150

1500

650

Jde o likvidaci havárie a rekonstrukci celé střechy. Je
podána žádost o dotaci z ROP. Očekáváme vyhlášení
programu. Administrace a výběr zhotovitele zajišťuje
společnost WITERO, s.r.o.

Ing. Dolejšová

Akce je dokončena.

Ing. J. Kolrusz ,
Ing.K.Dolejšová

Po zpracování dokumentace bude požádáno o dotaci SFDI.

p. Haas

Stavba je dokončena.
Jde o chodník v délce asi 700 m, navazující na chodník v
Kyšicích. Chodník je doplněn o veř. osvětelení a zeleň.

Zpracována projektová
dokumentace + rozpočet

Ing. Dolejšová

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

Nutno zpracovat projekt.

Ing. Dolejšová
F. Haas

Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního programu.

Připravuje se ověřovací studie
proveditelnosti akce (Ing. Filip)

CHODNÍK BRAŠKOV–KYŠICE
CHODNÍK TOSKÁNKA

Vydáno stavební povolení.

ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA A ÚPRAVA
BRAŠKOVSKÉHO POTOKA VČETNĚ
REVITALIZACE STUDÁNKY

Akce byly sloučeny, dojde k úpravě
záměru.

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

3392

3052

340

Zpracována projektová
dokumentace.

Ing. Dolejšová,
Doc. Ing. Jebavý,
Ph.D.

Požádáno o dotaci na SFŽP. Administraci bude vykonávat
WITERO s.r.o.

ÚPRAVA VEŘ. PROSTRANSTVÍ V OBCI
BRAŠKOV - VÝSADBA NOVÉ ZELENĚ

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

785

700

85

Zpracována projektová
dokumentace.

Ing. Dolejšová,
Doc. Ing. Jebavý,
Ph.D.

Požádáno o dotaci na SFŽP. Administraci bude vykonávat
WITERO s.r.o.

VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Je požádáno o sloučené územní řízení a
stavební povolení.

3171

2984

187

Zpracován projekt + rozpočet

Ing. Dolejšová

Je požádáno o dotaci z FROM.

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
V ČÁSTI UL. SPORTOVCŮ

Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele
a dodavatele osvětlovacích těles.

Nutno zpracovat projekt.

Ing. Doksanský

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

3500

2800

700

celkem cca 15000

Zatím nejsou známy.

66. schůze rady obce odsouhlasila po projednání den 3. 3. 2014 aktualizaci „Programu výstavby“, jak je dnes předkládána 17. zasedání zastupitelstva obce ke schválení. V tabulce jsou i tři již dokončené akce. Rada
rovněž přijala rozhodnutí, že bude zpracována dokumentace pro zbývající dosud neopravené komunikace tak, aby byly připravena pro případné žádosti o dotaci.
Dotace již byly přiděleny na „Izolační zeleň Toskánka“ a akci „Vítejte v Braškově“.
Jak je zřejmé ze sestavení je požádáno o dotaci na akce „Úprava veř. prostranství a výsadba zeleně“, „Nová výsadba izolační zeleně“ a „Revitalizace lesoparku Háj“. V řadě dalších akcí požádáme o dotaci okamžitě po
vyhlášení příslušných dotačních programů.
Je logické, že některé z připravovaných staveb nebude možno realizovat do konce tohoto volebního období, ale pro nově zvolené zastupitelstvo budou připraveny projekty, na které předpokládáme, že budou postupně
do r. 2017 vypsány dotační programy.
František Haas

Zprávy z obecního úřadu
Výsledek hospodaření obce k 31. 12. 2013
výsledek od
začátku roku
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
NEDAŇOVÉ
pronájmy
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 - OÚ - státní správa
DOTACE-stavební úpravy a přístavba OÚ
DOTACE-povodně,hasiči
DOTACE-chodník Braškov-Kyšice
DOTACE-ul.Budovatelů
DOTACE-volby do PS
DOTACE-izolační zel.Toskánka
DOTACE na volby prezidenta
OSTATNÍ PŘÍJMY:
Smlouva hasiči (Kyšice)
Smlouva hasiči (V. Dobrá)
Příspěvek na VO kruhového objezdu
Věcné břemeno
Vratka dotace (fotbal)
Hudební festival-sponzorské dary
Pítka Braškov, Valdek-vratka za vodu
PŘÍJMY C E L K E M

rozpočet po
změnách
7 542 100,00

114,00%

520 000,00

124,00%

5 002,00
590 400,00
464 865,00
23 875,00
101 660,00
16 640,00
46 153,00
93 191,44
32 704,00
46 589,88
2 715,00
13 375,00
30 499,88
182 000,00
1 301 019,00
97 722,00
1 787 000,00
6 700 000,00
21 000,00

10 000,00
650 000,00

50,00%
91,00%

20 000,00
50 000,00
75 000,00
33 000,00
37 000,00

83,00%
92,00%
124,00%
99,00%
126,00%

182 000,00
2 265 000,00
97 722,00
1 787 000,00
6 700 000,00
21 000,00
713 000,00
24 000,00

100,00%
57,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

12 000,00
24 000,00
50 370,00
20 500,00
50 000,00
35 000,00
150,00

12 000,00
24 000,00
50 000,00
20 000,00
50 000,00
35 000,00

100,00%
100,00%
100,00%
103,00%
100,00%
100,00%
0%

20 386 646,27

20 917 822,00

97,00%

V Ý D A J E :
NEINVESTIČNÍ
opravy silnice,chodníky,údržba,rybníky
výběrová řízení(ul.Budovatelů,chodník Br-Kyšice)
MŠ-příspěvek na vybavení zahrady
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
dětské hřiště
hřiště Valdek
veřejné osvětlení - el.energie
veřejné osvětlení - údržba
nákup LED světel VO
veřejná zeleň
odpady celkem (VaN,CZ ekologie)
MPS zál.na známky
likv.velko.odpad,pytle
nebezp.odpad
sportovní ativ.mladých hasičů
Sdružení dobrovol.hasičů
náklady na volby
správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)
odměny zastupitelstva
platy zaměstnanců
náhrady v době nemoci
různé práce pro OÚ-dohody
platy za 12/2013 navýšení oproti r.2012
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
odborné publ.
voda
plyn
elektrická energie
služby pošt
služby telekom.
služby peněžn.ústavů
zálohy pokladny
školení
nákup služeb
pohoštění
cestovné
daně a popl.,kolky,
řešení přestupků-Mě.Unhošť
opravy (mont.ván.výzdoby,reklama OÚ)
hudební festival
izolační zeleň Toskánka
příspěvek na hřbitov M.Přítočno
Sponzorský dar ( Hospic knížete Václava,AVES,Pion.skupina)

11 999,00
88 400,00
45 000,00
200 000,00
0,00
40 845,00
31 707,00
42 056,00
100 000,00
36 787,90
200 000,00
222 862,00
97 812,00
75 129,02
532 845,06
668 853,00
401 623,00
267 230,00
0,00
169 170,00
293 730,70
45 000,00
2 414 722,62
662 957,00
604 349,00
8 829,00
279 419,00
-66 225,00
166 091,00
120 690,00
2 792,00
31 750,00
34 201,00
51 000,00
49 395,06
13 024,00
7 421,00
4 546,00
46 025,89
31 424,00
6 196,00
45 524,09
10 732,40
0,00
13 417,00
132 417,80
1 053,00
66,00
55 560,00
1 900,00
100 167,38
86 721,00
901 657,00

50 000,00
200 000,00
0,00
40 000,00
35 000,00
40 000,00
100 000,00
50 000,00
200 000,00
298 300,00
126 700,00
75 000,00
600 000,00
750 000,00

60,00%
0,00%
90,00%
100,00%
0,00%
102,00%
91,00%
105,00%
100,00%
74,00%
100,00%
75,00%
77,00%
100,00%
89,00%
89,00%

200 000,00
250 000,00
45 000,00
2 676 000,00

85,00%
117,00%
100,00%
90,00%

111,00%

23 000,00

813 000,00
50 000,00
23 000,00

celkem

6 328 297,30

6 642 000,00

95,00%

INVESTIČNÍ:
projekty a inž.čin.(zaměř.potoka,střecha MŠ-posudek,podium-studie)
rekonstrukce OÚ-rozšíření ordinace,bez zateplení
územní plán
hřiště Valdek-dotace na investice
rozpočtová rezerva
nákup pozemku od AELIA PROPERTY,Šíma
rek.ul. Budovatelů
VO ul.Akátová
chodník Braškov-Kyšice

1 360 856,00
537 951,00
13 310,00
140 000,00
0,00
282 109,00
7 838 000,00
49 912,50
3 732 008,70

1 000 000,00
538 000,00
50 000,00
140 000,00
123 722,00
536 100,00
7 838 000,00
50 000,00
4 000 000,00

136,00%
100,00%
27,00%
100,00%
0%
53,00%
100,00%
100,00%
93,00%

celkem

13 954 147,20

14 275 822,00

98,00%

VÝDAJE CELKEM

20 282 444,50

20 917 822,00

97,00%

VÝDAJE CELKEM
PŘÍJMY CELKEM
ROZDÍL
Výsledek hospodaření k 31.12.2012
Zůstatek BÚ celkem
z toho:
Zůstatek na BÚ Spořitelna
Zůstatek ČNB - 94
Zůstatek ČNB - 2006 dotace SFDI

-20 282 444,50
20 386 646,27
104 201,77
4 459 496,69
4 563 698,46
4 315 606,47
247 979,07
112,92

20 000,00

výsledek od
začátku roku

%

8 606 007,02
1 846 994,84
660 125,84
192 408,40
1 866 224,35
4 028 003,59
12 250,00
645 197,93

24 000,00

Výsledek hospodaření obce k 28. 2. 2014

100,00%

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

rozpočet po
změnách

%

1 647 827,52
366 113,98
54 942,88
47 911,51
201 216,01
966 293,14
11 350,00
506,51

7 900 000,00

21,00%

538 000,00

0,00%

1 200,00
333 980,00
228 985,00
9 875,00
95 120,00
1 390,00
10 034,50
810,63
0
20,66
0,00
0
20,66
30 334,00
0

10 000,00
650 000,00

12,00%
51,00%

20 000,00
50 000,00
75 000,00
33 000,00
37 000,00

7,00%
20,00%
2,00%
0,00%
1,00%

182 000,00
713 000,00

17,00%
0,00%

0
24 000,00
0
0
0

12 000,00
24 000,00
50 000,00
10 000,00
35 000,00

0,00%
100,00%
0,00%
0,00%

2 050 103,82

10 339 000,00

20,00%

181 196,30
100 000,00
2 668,00
2 000,00
6 916,00
61 700,00
0
110 000,00
101 040,00
100 987,00
33 450,00
16 899,20
0
7 552,00
9 347,20
10 687,00
38 644,83
51 864,25
689 353,97
56 418,00
66 011,00
30 200,00
220 199,00
16 765,00
11 018,00
0
7 260,00
34 201,00
9 000,00
5 824,43
13 005,00
400,00
1 450,00
12 540,00
12 060,00
385,00
12 912,87
930,35
38 030,00
0,00
54 979,32
236,00
0
11 150,00
500,00
73 879,00
20 000,00

20 000,00
200 000,00
40 000,00
35 000,00
40 000,00
100 000,00
50 000,00
200 000,00
300 000,00
250 000,00
600 000,00
750 000,00

906,00%
50,00%
7,00%
6,00%
17,00%
62,00%
0,00%
55,00%
34,00%
40,00%
6,00%
2,00%

200 000,00
250 000,00
50 000,00
3 400 000,00

5,00%
15,00%
104,00%
20,00%

23 000,00

87,00%

1 527 406,55

6 508 000,00

23,00%

INVESTIČNÍ:
projekty a inž.činnost
koﬁn.investic"Programu výstavby"
nákup pozemku
ul.V Podlískách
ul.V Dubinách

254 452,00
0
117 410,00
0
0

455 000,00
2 244 000,00
370 000,00
2 500 000,00
500 000,00

56,00%
0,00%
32,00%
0

celkem

371 862,00

6 069 000,00

6,00%

1 899 268,55

12 577 000,00

15,00%

NEDAŇOVÉ
pronájmy
odpady
zn.na popelnice
pytle na tř.od.
popl.velk.a neb.odpad
správní poplatky
Ekokom
výtěž.VHA
prodej pozemku
Ostatní nedaň.příjmy
tiskopisy,ost.popl
vstupenky hřiště
úroky z BÚ
DOTACE - OÚ - státní správa
DOTACE-izolační zel.Toskánka
OSTATNÍ PŘÍJMY:
Smlouva hasiči (Kyšice)
Smlouva hasiči (V. Dobrá)
Příspěvek na VO kruhového objezdu
Věcné břemeno
Hudební festival – sponzorský dar
PŘÍJMY C E L K E M
V Ý D A J E :
NEINVESTIČNÍ
opravy silnice,chodníky,údržba,rybníky(dopl.chod.B-K)
MŠ - příspěvek na provoz
knihovna - knihy a odměna
kronika - materiál a odměna
Sbor pro občanské záležitosti
podpora mlád.oddílu kopané
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,pytle
nebezp.odpad
sportovní ativ.mladých hasičů
Sdružení dobrovol.hasičů
náklady na volby
správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)
odměny zastupitelstva
platy zaměstnanců
dohody
platy za 12/2012 navýšení oproti r.2011
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
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,reklama OÚ)
Sponzorský dar ( Hospic knížete Václava,AVES,Pion.skupina)
celkem

VÝDAJE CELKEM
VÝDAJE CELKEM
PŘÍJMY CELKEM
ROZDÍL
Výsledek hospodaření k 31.12.2012
Zůstatek BÚ celkem
z toho:
Zůstatek na BÚ Spořitelna
Zůstatek ČNB - 94
Zůstatek ČNB - 2006 dotace SFDI
60011 Spoř.

-1 899 268,55
2 050 103,82
150 835,27
4 563 698,46
4 714 533,73
4 436 230,78
278 274,53
92,92
-64,50

Zprávy z obecního úřadu

Hasiči informují

Kontrola plnění usnesení 15. a 16. veřejného
zasedání zastupitelstva obce
15. zasedání konané 16. prosince 2013 m.j. odsouhlasilo podání žádostí o dotace celé řady
akcí, zařazených v „Programu výstavby“. Ze sestavení „Programu“ zveřejněného na jiném místě těchto
novin je zřejmé, že na všechny akce, uvedené v usnesení byly žádosti o dotace podány. Na akce „Vítejte
v Braškově“ a „Nová výsadba izolační zeleně“ již byly uzavřeny dotační smlouvy.
Smlouvy o budoucích smlouvách a zřízení věcného břemene závisely na geodetických podkladech
a probíhá jejich projednávání. Některé již byly uzavřeny. Smlouvy o partnerství a spolupráci s obcemi
Kyšice, Pl. Újezd a městem Unhošť byly uzavřeny.
Souhlasu zastupitelstva s tím, aby rada obce prováděla drobné změny rozpočtu do 500.000 Kč
využila rada při schválení změny rozpisu č. 1, jak je uvedeno v komentáři v předloženém návrhu 1.
změny rozpočtu na r. 2014.
16. zasedání konané 20. ledna 2014 schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na akci „Vítejte
v Braškově – podpora a rozvoj cestovního ruchu“ ve výši 14.137.000 Kč; účetní odpisový plán na rok
2014; uzavření smlouvy s geodetem ing. Polákem (posun hranice katastrálního územní na Toskánce) a
vyřazení starého územního plánu z majetku obce.
Stížnost obce ve věci nezákonného posunu kat. hranice byla odeslána a očekáváme její vyřízení.
Všechny úkoly obou usnesení byly splněny, u žádostí o dotaci očekáváme výsledek jejich projednání.
František Haas, místostarosta

ROZPOČTOVÉ ZMĚNY OBCE PRO ROK 2014
Zastupitelstvu předkládáme jednak změnu rozpisu č. 1, schválenou radou obce dne 3. 3. 2014
v souladu s usnesením 15. zasedání zastupitelstva obce, konaného 16. 12. 2013 a návrh změny rozpočtu č. 1 pro rok 2014. Změna spočívá v upřesnění dotace na státní správu (snížení o 18.000 Kč) a
navýšení příjmů a výdajů o dotaci na akci „Vítejte v Braškově“ ve výši 14.137.000 Kč. Navyšují se
rovněž náklady na údržbu a provoz hřbitova M. Přítočno, jehož jsme spolumajiteli na 100.000 Kč. Po
těchto úpravách se rovněž snižují rozpočtové výdaje na koﬁnancování investic.
I podle první změny je rozpočet ztrátový. Schodek 3.742.500 Kč bude kryt přebytkem hospodaření
v minulém období ve výši 4.315.600 Kč.

HŘBITOV MALÉ PŘÍTOČNO
Tento hřbitov vlastní obce Velké Přítočno, Malé Přítočno, Pletený Újezd a Braškov každá 1/4. Péči
o hřbitov a jeho ostrahu a údržbu zajišťuje obce Malé Přítočno, na jejichž území se hřbitov nalézá.
Náklady na provoz a údržbu vysoce překračují výnosy z nájemného a neustále se zvyšují. Navýšení také způsobuje skutečnost, že pro zajištění pořádku a ostrahu hřbitova obec M. Přítočno přijala
„hrobníka“, který bydlí v obytné části objektu, jehož stav je ale naprosto nevyhovující.
V souladu s usnesením rady obce jsem starostům ostatních obcí předložil návrh, abychom zajistili
jednoduchou dokumentaci úprav objektu vč. jeho zateplení a požádali o dotaci. Starostové s tímto řešením předběžně vyslovili souhlas, záležitost bude uzavřena po projednání v zastupitelstvech všech obcí.
17. zasedání proto předkládáme návrh na odsouhlasení uvedeného řešení.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Prezident republiky rozhodl o konání těchto voleb ve dnech 23. a 24. května t.r.
Starosta určil minimální počet členů okrskové volební komise a do 8. 4. bude informovat o sídle
volebního okrsku. 12. 4. 2014 bude jmenován zapisovatel okrskové volební komise, která se sejde na
1. schůzi 2. 5. 2014.
Do 20. 5. 2014 obdrží všichni voliči hlasovací lístky, které budou k dispozici i ve volební místnosti.
Celou řadu dalších úkolů přináší harmonogram ministerstva vnitra pro pracovníky obecního úřadu.
Vlastní volby pak proběhnou dne 23. května (pátek) od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
24. května od 8.00 do 14.00 hodin.Okrsková volební komise ukončí činnost až 15. den po vyhlášení
výsledků Státní volební komisí.
František Haas

à

à

První výjezd v roce 2014 na sebe nenechal dlouho čekat. 28. 1. 2014 byl našemu veliteli ohlášen
starostkou obce Kyšice požár lesní chatky na Vinohrádku. Ten o tomto okamžitě informoval KOPIS
a to vyslalo na místo požáru naší jednotku a dále jednotky HZS stanice Kladno a JSDH Unhošť. Na
místo jako první dorazil VW Transporter (1+0) pro směrování jednotek k místu požáru. Dále dorazilo
družstvo s CAS 32 T-138 (1+2) a po průzkumu zahájilo hašení jedním proudem „C“. V zápětí dorazilo
druhé družstvo s CAS K25 LIAZ 101(1+2) a jednotky HZS s CAS 32 T815-Terrno, CAS 32-T7, VEA Škoda
Yetti a vyšetřovatel požárů. Dále pak JSDH Unhošť s CAS32 T-815. Chatka se však při příjezdu jednotek
nacházela v poslední fázi požáru, a tak
se již nepodařilo nic
zachránit. Požářiště
bylo prolito vodou a
po závěrečné kontrole velitelem zásahu
jsme z místa zásahu
odjeli zpět na základnu. Na 31. ledna jsme
měli naplánovanou
Výroční valnou hromadu našeho SDH,
bohužel velký požár
v a reá lu m ra zíren
La Lorienne (bývalý
masokombinát) byl
příčinou slabé účasti
mužské části našeho
sboru, neboť většina
zasahovala při tomto
požáru. Naše jednotka byla v 9.15 vyslána
na požár strojovny mrazíren La Lorraine v Kladně Kročehlavech. Jednotka vyjela s technikou CAS
32 T-138 (1+1),CAS K25 LIAZ 101 (1+3) i VW Transporter (1). Na místě byli členové rozděleni do dvou
družstev a nasazeni v sektorech 1 a 3. Zásah probíhal celou dobu v dýchací technice. V 16 hod došlo
k posílení o dalších 5 členů k vystřídání zasahujících. Po lokalizaci požáru v cca 21 hod. byla jednotka odeslána na základnu. Na místě zůstalo jedno útočné vedení včetně proudnice, které využívají
jednotky HZS ke konečné likvidaci požáru. Při požáru nedošlo ke zranění. Jen dva členové zasahující
nejdéle v DT odjeli do barokomory na kyslíkou terapii. Na výstroji a výzbroji došlo k poškození přilby
žárem a u několika hadic k odtržení gumové vložky. Po návratu na základnu se zasahující členové po
nutné údržbě techniky, výstroje a umytí, zapojili do živé debaty s účastníky VVH.
Kdo nezasahoval v dýchací technice, tak toho čekal 15. 2. náš oblíbený polygon v Příbrami. Celkem
se tohoto výcviku zúčastnili 4 členové jednotky. Součástí výcviku byla i kondiční jízda s CAS K 25 LIAZ.
Na závěr bychom chtěli upozornit na dlouhotrvající sucho a tím mimořádné nebezpečí vzniku
požáru při rozdělávání otevřených ohňů na volném prostranství .
Hasiči Braškov

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané,
Dne 20. prosince 2013 jsme mohli pořádat Hasičskou besídku v nově opravené Hospodě U Chalupů. Děti si připravily písničky, básničky a vtipy s tématem vánoc nebo hasičiny. Vedoucí si pro děti
připravily vánoční dílničky. Vyráběly se ozdoby z těstovin nebo kouličky posypané krupicí.
Setkali se zde nejen rodiče, ale
i hasiči a navzájem jsme si popřáli
krásné svátky. Myslím, že se besídka
vydařila a rádi bychom ji pořádali
i další rok. Chtěla bych moc poděkovat panu starostovi Drábovi, že
nám sál pronajal a uvařil výbornou
svíčkovou.
V lednu jsme si udělali výlet
na hokej. Děti si namalovaly svoje
transparenty a vyrazilo se 24. ledna
na kladenské Rytíře. Většina dětí
nikdy na hokejovém zápase nebyla,
a tak si to neuměly představit.
15. 2. 2014 jsme se účastnili závodu ve Vraném. Tazmáni se umístili
na třetím místě, Soptíci na šestém.
Tento závod je zajímavý mj. i tím, že
se zde nesoutěží pouze v hasičských
dovednostech, ale rovněž v soutěžích
šikovnosti, tedy shazování kuželek,
zapamatování co nejvíce předmětů
ležících na stole apod.
Další závody by se měly konat u
nás na Braškově v sobotu 26. dubna. Pokud bude hezké počasí, rádi
bychom pořádali hasičský branný
závod kolem Háje. Soutěžit se bude
v uzlování, střelbě ze vzduchovek,
znalosti topograﬁe atd.
Blíží se čarodějnice a tak s dětmi
opět vyrobíme velkou čarodějnici
na hranici.
O víkendu 30. 5. – 1. 6. 2014
pojedeme s oběma družstvy na
zakončení Plamene do Plchova.
V létě bychom rádi opět vyrazili
na hasičské soustředění.

KROUŽEK MLADÝCH
HASIČŮ
Scházíme se od dubna ve čtvrtek
od 17 do 18 hod. podle počasí
buď na Toskánce nebo v hasičské
zbrojnici.
Vedoucí Mladých hasičů
M. Chalupová

Zprávy z komisí
JAK SOUVISÍ OBECNÍ ZELEŇ S ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM
O pozitivním významu zeleně v lidských sídlech není jistě pochyb. Co největší plošné zastoupení
zeleně je jedním z ukazatelů úrovně životního prostředí. Vegetace je schopna přispět ke zvýšení kvality
ovzduší jak produkcí kyslíku a vlhkosti, tak zachycením nebezpečných prachových částic. Mezi další
přínosy zeleně patří zejména zadržování vláhy, zvyšování odolnosti půdy proti erozi, snižování nepříznivých dopadů klimatických výkyvů jak při přívalových srážkách, tak při vichřicích a vlnách veder, dále
snižování hlučnosti silničního provozu, zvyšování zemědělských a ovocnářských výnosů prostřednictvím
podpory včelstev, posílení ekologické stability krajiny vstřícné k fauně, tedy ke zvěři, ptactvu a hmyzu
pomocí krajinných biokoridorů a biocenter- jako alejí polních cest, lesíků a remízů. To vše je současně
významným přínosem pro tzv. Strategii udržitelného rozvoje, která patří do sledované a pravidelně
aktualizované koncepce každého regionu v naší zemi. Vyjádření obce Braškov ke zjišťovacímu řízení ke
koncepci strategie Kladenska jsme otiskli v prosincovém vydání našeho zpravodaje. Vzhledem k tomu, že
ve Vyhodnocení koncepce z ledna letošního roku nebyly naše návrhy dostatečně přesvědčivě zohledněny,
požádali jsme písemně znova o jejich zapracování do koncepce strategie udržitelného rozvoje kladenského
regionu. Připomínáme jen ve stručnosti, že naše návrhy spočívají jednak v konkrétním řešení jak vyloučit
tranzitní těžkou nákladní dopravu z Braškova i Valdeku a jednak v dokončení chybějící izolační zeleně
u dálnice R6 nad obcí. Dosavadní průběh řízení však ukazuje, že realizace návrhů bude vyžadovat ještě
hodně úsilí. Pro vyloučení tranzitní těžké dopravy z obcí Braškov (včetně Valdeka), Velké Dobré a Kyšic
jsme navrhli změnu dopravního značení tak, aby mezi Kladenskou průmyslovou zónou a Berounem
musely kamiony používat jen dálnice R6, D5, pražský okruh a exit Fialka. Rovněž pro přejezd mezi dálnicemi R6 a D5 povinně používat pražský okruh a nikoliv zkracovat trasu po komunikacích II. a III.
tříd přes obce. Tyto komunikace nejsou pro těžkou dopravu dimenzovány šířkou ani nosností,
takže dochází k jejich devastaci a odlamování krajnic. Kromě toho dochází k neúnosnému poškozování
životního prostředí v obcích znečištěním ovzduší polétavým prachem (PM10 ), exhalacemi, hlukem a
vibracemi, vedoucími k praskání obvodového zdiva přilehlých rodinných domků. V uvedené „Strategii“,
přístupné i na internetu, je doloženo, že Kladensko patří mezi oblasti s největším znečištěním v republice.
Zvláště koncentrace nebezpečného polétavého prachu (PM10) jsou stejné, jako na Ostravsku. V dohledné
době se však dopravní zátěž v těchto obcích může ještě významně zhoršit, protože občanské sdružení
obce Přítočno zahájilo řízení s cílem dopravních úprav v obci. Žádá zejména nahradit stávající křižovatku
ulic Unhošťské (I/61) s Dolanskou a Kožovskou křižovatkou okružní a v Kožovské vybudovat chybějící
chodník. Přestože není počítáno s vyloučením provozu na Fialku a R6 z obce Přítočno, lze pravděpodobně
očekávat po dobu rekonstrukce křižovatky část provozu ulicí Bilundskou (kolem Lega) do Kožovské a
dále k Braškovu a V. Dobré. Ovšem neukáznění řidiči by zase na Beroun pokračovali přes Valdek nebo
Braškov tak, jako dosud. Ve jmenované strategii se píše jednak o záměru obchvatu přivaděče k R6 kolem
Přítočna, jednak o úpravách celé silnice I/61, spojující přes Přítočno, Kročehlavy a Buštěhrad R6 s R7,
která se má rekonstruovat.
Zakládání zeleně proto patří mezi hlavní priority plánu rozvoje naší obce. Jen během posledních
pěti let bylo vysazeno 545 stromů, 218 keřů soliterních, 200 keřů růžových, 770 m2 keřů pokryvných
ve skupinách, 1690 m2 keřů v izolační zeleni a 1160 bm keřů v živých plotech. Výsadba byla součástí
obnovy a revitalizace polních cest, revitalizace návsí v Braškově a Valdeku včetně valdeckého rybníka,
ulic Karlovarské a Sportovců, dětských hřišť, hřiště Háj a izolační zeleně nad Toskánkou. Volba dřevin
pro aleje polních cest byla provedena
citlivě s ohledem na krajinný ráz
i faunu. Alej „U Křížku“ byla zkompletována jako ovocná a za silnicí do
Kyšic navazuje na původní ovocnou
směrem k ČOV, kde potok lemují vrby.
Cestu z Dubin na Karlovarskou lemuje
alej z dubu letního a zimního, stejně
jako cyklostezku z Háje směrem ke
Kobyle. Podél nového chodníku do
Kyšic je alej nádherné lípy srdčité.
A nakonec alej směřující z ulice
„Pod Horkou“ ke Kejmarově skalce
zdobí javory babyka, klen a mleč.
lesík Dubina
Ani tento výčet zeleně není však konečný. Jen v letošním a příštím roce
plánujeme další velkou výsadbu pro
dva projekty. Prvním je „Nová výsadba
izolační zeleně v Braškově a obnova
cesty z Braškova do Kyšic“. Podmínkou pro výstavbu nových rodinných
domků pod Horkou je totiž výsadba
izolační zeleně. Bude to 115 listnatých
stromů, 59 borovic a 3655 listnatých
keřů. Dále pro obnovu a revitalizaci
polní cesty podél braškovského potoka
do Kyšic bude vysazeno 213 listnaalej dubová z Karlovarské
tých stromů. Druhým projektem je

O POMNÍCÍCH
V létě roku 2012 jsem při procházce po své rodné vesničce, kam jsem se po 23 letech vrátil dožít,
zjistil, že památník obětem Velké války, který je umístěn na návsi poblíž Obecního úřadu je sice pěkný,
snad moderní, ale že jména našich dřívějších spoluobčanů, kteří se díky rozmaru mocných už nikdy do
své vísky vrátit dožít nestihnou, nejsou vůbec čitelná! A nejenom jména občanů, kteří v té první válce
položili to nejcennější! Ale i iniciály těch, kteří zahynuli v letech 1939–1945!
Po kratším pátrání jsem zjistil, že k tomuto závažnému nedostatku došlo jednak tím, že pamětní desky
jsou situovány horizontálně a navíc kameník, který je instaloval, dostal od tehdejšího vedení Obecního
úřadu ten pokyn, aby desky byly graﬁcky vyvedeny ve stejném stylu – bez výplně písma. A to hlavně
kvůli tomu, že jsou vyrobeny z kamene rozdílného druhu.
A zrodil se nápad! Přece nebude mít Braškov nedůstojný pomník!
Tak jsem tedy loňského roku podnikal víkendové výlety na svém motocyklu JAWA po okolních vsích,
vesničkách a obcích a zaznamenal jsem snímky všech zjistivších pomníků, památníků i pamětních
desek, abych mohl panu starostovi předložit svůj návrh na zdůstojnění tohoto obecního symbolu, a sice
písmena provést technologií, která přečká věky.
Je pravda, že v našem regionu jsou obce, které mají pomníčky možná hezčí, udržované a hlavně na
původních místech! Nemusely být vlivem dějin nikam přemisťovány. Jsou i vsi kde jsou tyto artefakty
vskutku nedůstojné, ale ten náš je jaksi originální v tom spojení moderna s tradicí – pískovcový pilon –
ulomený bodák či sakrální symbol s tmavou mramorovou deskou.
Pak již stačilo málo. Zjistit jméno ochotného kameníka, který písmena uvede do důstojné formy a
desky znovu nainstaluje.
11. 4. léta páně 2013 kameník pan Zdeněk Říha z Unhoště slíbil tuto práci provést a 13. 6. byla
zakázka hotova.
Snad tedy nebudu sám, kdo má z této maličkosti radost.
Pavel Stádník, kronikář

„Úprava veřejných prostranství v obci
Braškov – projekt nových výsadeb
veřejné zeleně“. Pro zástavbu Pod
Horkou přibude alej vstupní ulice,
bude revitalizována zeleň kolem fotbalového stadionu, přibude nová zeleň
na připravovaném parkovišti naproti
stadionu, dále kolem dětského hřiště
„V jezerech“ na Valdeku, v ulici „Ke
studánce“ v Braškově a nakonec kolem připravovaného chodníku v ulici
„Pražské“ na Toskánce. To představuje
dalších 47 listnatých stromů a 1 267
keřů.
Výsadba zeleně je jedna věc, avšak
jen odborná a systematická péče
o dřeviny zvláště v prvních 10 letech
je zárukou úspěchu. V této fázi vývoje
se dřeviny neobejdou bez výchovného
řezu, odplevelování, přihnojování a
v závislosti na počasí bez postřiků
fungicidy a pesticidy proti chorobám a
samozřejmě bez zálivky. Pokud se tedy
chceme obejít beze ztrát vložených ﬁnančních prostředků, museli jsme tuto
specializovanou péči svěřit odborné
ﬁrmě. Nejde jen o odbornou, téměř
celoroční činnost, ale také o značný
objem prací. Proto si obec ponechává
z péče o zeleň pouze údržbu a sečení
obecních ploch. Ani to není lehký úkol,
protože kromě návsí, hřišť, parků a
zelených pásů se jedná o kilometry
revitalizovaných cest zeleného prstence kolem obce, ke kterým přibudou do
roka ještě cesty do Kyšic a ke hřbitovu
u Pleteného Újezdu.
Jsme přesvědčeni, že právě s narůstající intenzitou dopravní infrastruktury a z toho plynoucí zátěže
zhoršování ovzduší, vibrací a hlučnosti
je třeba systematicky a odborně rozvíjet další zeleň v obci ke zmírnění
těchto následků. O správnosti této
cesty svědčí jak příznivé reakce
návštěvníků naší obce, tak značný
zájem o bydlení na této adrese. Je to
jistě i zásluhou výborné strategické
polohy naší obce v bezprostřední blízkosti lesa, navazující na Přírodní park
povodí Kačáku a CHKO Křivoklátsko,
snadné dosažitelnosti Kladna a Prahy,
vybudování cyklostezky z Kladna do
povodí Kačáku, vybavení obce pro
sportovní aktivity včetně fotbalového
stadionu, in-line dráhy, pěti dětských
hřišť, občanské vybavenosti s mateřskou školou, lékařskou ordinací,
dvěma obchody, třemi hospodami,
dvěma rybníky, autoopravnami a hasičskou zbrojnicí s vynikajícím sborem
dobrovolných hasičů.

konzum na Valdeku

Náves Braškov

alej javorová

alej vrbová u ČOV

Ing. Jiří Kolrusz, komise pro životní
prostředí
alej ovocná u Křížku

Sport

Knihovna
FOTBALOVÝ ODDÍL

Ani v zimních měsících zdejší fotbalový oddíl nezahálel, ale pilně se připravoval na sezonu
2013–2014.
Zimní přípravu na jarní část soutěže jednotlivá družstva absolvovala částečně na místním stadionu , částečně v hale na Velké Dobré a Unhošti, dále pak přípravné zápasy odehrálo I.A mužstvo
na umělém terénu v Rynholci.
V sobotu 8. 2. 2014 od 17.00 hodin proběhla v krásném, útulném hostinci U Chalupů na
Braškově slavnostní valná hromada T.J. Sokol BRAŠKOV.
V této provozovně tyto schůze probíhaly již v období první republiky a jistě i dříve.
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
na funkci pokladníka rezignoval ke konci roku pan M. VESELÝ – jeho
povinnosti na sebe převzal předseda oddílu.
sekretář – Petr OLIČ
jednatel a hlavní trenér – Jaroslav ŽELINA
vedoucí I.A mužstva – Luděk CHALUPA
vedoucí sekce mládeže – Vojtěch SLÁMA
správce stadionu – Vladimír HOUŠKA
jednatel a archivář – Pavel STÁDNÍK
trenéry přípravky a členy výboru se stali – Michal BACH a Martin KALENDA.
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 opětovně zvoleného výboru převzali zároveň s upřímným poděkováním pánové Josef
HAVLÍK a Jindřich MALEC.

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
BELETRIE
Berry, S.: Královský klam
Blake, A.: Evangelium prokletých
Cartland, B.: Jdi za svým srdcem
Clark, M.: Pravdu znát nemusíš
Davouze, M.: Dům v Bretani
Devátá, I.: Lázeňská kůra
Ebert, S.: Tajemství porodní báby
Ebert, S.: Sen porodní báby
Filding, J.: Teď neplač
Fuchsová, I.: Když se žena svléká
Hosseini, K.: A hory odpověděly
Hosseini, K.: Tisíce planoucích sluncí
Hunter, J.: Tajná prátelství
Jarda, M.: Náhrdelník královny ze Sáby
McEwan, I.: mlsoun
Palmer, M.: Poslední chirurg
Pavel, O.: Jak jsem potkal ryby
Pigaillem, H.: Lesk rodu Borgiů
Podlipská, S.: Legenda o Praotci Čechu
Ptáčková, J.: Pod pokrývkou zla
Schottová, H.: Máma Masajů
Simenon, G.: Maigret u koronera
Small, B.: Soukromá potěšení
Smith, W.: Bludný kruh
Svěrák, Z.: Po strništi bos
Vondruška, V.: Mlička hanby
Wallace, E.: Doktor Laﬃn
Wolf, E.: Jen jedno jablko denně
NAUČNÁ LITERATURA
Boursin, D.: Tvůrčí ateliér, origami jako šperky
Bílá, L.: Jen krátká návštěva potěší
Doležalová, J.: Pohlednice ze Šumavy
Fialová, K.: Magické hory

Fanshav, J.: Jídla za pár minut
Graf, J.: Pletené doplňky od hlavy k patě
Grazia, M.: Saláty
Hořec, P.: Přátelství, která neumírají
Inglis, J.: Události, které změnily svět
Klemp, K.: Pryč s tuky
Kobza, F.: Skleník od jara do zimy
Kopecká, S.: Smích a slzy Vladimíra Menšíka
Kotrba, M.: Diabetická kuchařka
Kroulík, J.: Rádce chovatele králíků
Lajos, M.: Chutná jídla pro štíhlou linii
Lucia, L.: Ženy, které změnily svět
Mandžuková, J.: Superpotraviny
Michaličková, E.: Kuchařka šťastného života
Mudrová, I.: Kam značky nevedou
Pehle, T.: Slepice
Požárová, L.: Salát
Říčař, K.: Rodokmen
Strunecká, A.: Jak přežít dobu jedovou
Suchl, J.: Malé jizerské ticho
Urbánková, N.: Scénář pro Naďu
Voděrová, H.: 60 šumavských vyznání
KNIHY PRO DĚTI
Berghe, C.: Převlečené krabičky
Brýdová, M.: Hrajeme si s Fimo
Cernuschi, C.: Maxi auta
Dose, I.: Květiny z krepového papíru
Grimmich, A.: Výtvarný rok
Kinney, J.: Deník malého poseroutky – 7 dílů
Vogel, M.: Strašidelná párty
Walko,I.: Nová dobrodružství z Myšákova
Žáček, J.: Moje první čítanka

NAVŠTIVTE NAŠI KNIHOVNU – čeká na vás řada zajímavých knih a příjemné prostředí.
PŮJČOVNÍ DOBA: STŘEDA 16–18.30 HODIN.
Věra Přibylová, knihovnice

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE
Dan Brown: INFERNO
Ve svých románech Dan Brown mistrně spojuje nejzajímavější záhady historie umění s po věky fascinujícími symboly a šiframi. Robert Langdon se tentokráte ocitá v srdci Itálie, kde studuje mnoha
záhadami a tajemstvími opředený rukopis – Danteho Peklo. Musí se postavit tváří v tvář soupeři,
který ho zavede do světa klasického umění, tajných chodeb a futuristických zbraní. Klíč k nezodpovězeným otázkám je skryt mezi řádky Danteho Pekla a Langdon se opět vrhá do boje s časem, aby
odvrátil zkázu, která světu hrozí.

ČINNOST KNIHOVNY V ROCE 2013

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SPORTOVNÍ AKCÍ
LETOŠNÍHO JARA JE KONÁNÍ III. ROČNÍKU
FOTBALOVÉHO TURNAJE PRO MLÁDEŽ 
MEMORIÁLU ANTONÍNA DRÁBA!

Knihovnu navštěvovalo celkem 133 čtenářů – z toho 29 dětí. Bylo půjčeno 4056 svazků knih.
Knihovna má ve svém fondu 3619 knih. V loňském roce bylo zakoupeno 153 nových knih v celkové
hodnotě 27.288 Kč (včetně časopisů). Knižní fond se pravidelně doplňuje podle potřeba a požadavků
čtenářů a navíc je knižní fond doplňován soubory nových knih ze Středočeské vědecké knihovny
v Kladně. Tento způsob doplňování je velice výhodný, protože zajišťuje všem čtenářům pestrý a bohatý výběr. Po určité době se knihy vrací zpět. Tímto způsobem byl knižní fond posílen o 216 svazků
nových knih. Studijní a školní četba byla zjišťována v rámci meziknihovní výpůjční služby rovněž ze
SVK Kladno.
V knihovně nechybí ani časopisy, které si čtenáři mohou půjčovat domů (Instinkt, Dům a zahrada,
Receptář, Praktická žena, Květy, Vlasta, Tina).
Knihovna také umožňuje veřejný přístup na internet .
Kromě půjčování knih uspořádala knihovna 7 výtvarných kurzů (Květy z organzy, Nešitý patchwork, Malování skleněných hodin, Hedvábný šperk, Fimo, Podzimní věnec, Prostorové hvězdičky).
Uskutečnila se také prodejní vánoční výstava.
Je potěšitelné, že čtenáři mají o knihovnu stálý zájem a že zastupitelé obce o svoji knihovnu vzorně
pečují.
Věra Přibylová, knihovnice

VÝTVARNÉ KURZY

Chcete se naučit pracovat s různými materiály a naučit se různé výtvarné techniky?
Máte možnost navštívit následující kurzy:
5. 4. 2014
17. 5. 2014

8. 5. 2014 OD 09.00 HODIN
BUDE ZAHÁJEN TURNAJ
DRUŽSTEV PŘÍPRAVKY

1. POLOLETÍ 2014

Jarní věnec z kousků organzy
Batika textilu za studena reaktivními barvami

Kurzy se konají vždy v sobotu od 14,00 hodin v zasedací síni OÚ v Braškově.
Nezapomeňte se předem přihlásit v místní knihovně nebo na čísle mobilu 722 273 344 (V. Přibylová).
Těšíme se na vaši účast

Rozvrh pravidelných lekcí a pohybových aktivit - SH SOKOLOVNA KYŠICE
ZAÁTEK
LEKCE
LEKTOR/KA
9:30 hod.
CVIENÍ S D TMI (od 4 mĢsícƽ do 3 let)
Katka
17:00 hod.
PILATES
Lenka
POND LÍ
19:00 hod.
TRAMPOLÍNKY
Lucka
15:30 hod.
MAŽORETKY (5 - 12 let)
Sandra
ÚTERÝ
18:00 hod.
KARATE
Novota
Lenka
16:50 hod.
ZDRAVOTNÍ CVIENÍ - ŽENY
ST\EDA
18:15 hod.
PILATES
Lenka
14:00 hod.
BADMINTON - škola Badmintonu
Kosek
TVRTEK
18:00 hod.
KARATE
Novota
15:00 hod.
AEROBIC - D TI
Aniēka
18:00 hod.
BODYSTYLING - problémové partie
Zuzka
PÁTEK
19:00 hod.
TRAMPOLÍNKY
Zuzka
9:30 hod.
KUNG-FU
Pasquale
SOBOTA
18:00 hod.
TRAMPOLÍNKY
Zuzka
NED LE
19:00 hod.
ZUMBA
Zuzka
DEN

V RÁMCI SOUTĚŽE SEHRAJE
ATRAKTIVNÍ UTKÁNÍ I MUŽSTVO DOROSTU.
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY NAŠE OBČANY!
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
VSTUP ZDARMA!

Pavel Stádník

Otvor
v místnosti

Italské
město

1. tajenka

Naše řeka

Air-to-air
(angl. zkr.)

Nár. knihovna
(zkr.)

Označení
mouky

Mezopotánec

Předložka

Zájmeno
ukazovací

Vesnice

Cizí ženské
jméno

Dřevnatá
rostlina

1. díl
2. tajenky

Estonec

Tělocvičný
prvek

Vegetační
forma

Tropický
savec

Popravčí

Znamení
zvěrokruhu

2. díl
2. tajenky

Chem. zn.
kryptonu

Děva (sloven.)

Dutý předmět
na sypké
hmoty

Sběr
(slovensky)

Ušlechtilá
železa

Zakončení
šach. part.

Část nohy

Hod

Čes. ﬁrma vyr.
trubky

Předložka

Jedn. délky
(Švédsko)

Kruh

Ženské jméno

Ale (něm.)

Pohovka

Citoslovce

Starověké
počítadlo

Rudodřev

Zájmeno
osobní

Ryba

Kocouři
(nářečně)

Roz. skle róza (zkr.)

Lichoko-pytník

Tlakoměr
(slovensky)

Kuchyň.
potřeba

Citoslovce

Přitakání

SPZ voz.
Prahy

Hořejší (něm.)

Indiánská zbraň

Dout

Starořecký
zhýralec

Přístaviště

Vrchol (angl.)

Strom

Egyptská
bavlna

Podnos

Povlak

Zvolání

Poloostrov
Čer. moře

Sypká
hmota

Zn. zubní
pasty

Vyvýšenina

Cenná známka

Kalaba

Smrštění

Španělský tanec

Žací nástroj

Citoslovce
bučení

Hudební nástroj

Tříslo

Goniometr.
funkce

Část
východních Alp

Citoslovce
houkání

Povrch stromů

Mléčný
výrobek

Hasnice
Malá šelma

Starověký stát

Ženské jméno

Vavřín

Firn

Odb. org. let.
mech. (zkr.)

České město

Řecko

Sled

Jiná (nářeč.)

Svazek lnu
(zastar.)

Žebrák

Léčivé vody

Naše cest.
kanc.

Třísky

Spojovací
součást

Přelud

Část zad

Zasnoubení
(zastr.)

Původ. obyv.
Pyrenjí

Polský tel.
kanál

Předložka

Citoslovce

Cvičný test
uchazeče o ŘP

Lido

Kopec

Předložka

SPZ voz. Klatov

Velké šelmy

Úkon

Rej

Sibiřská
řeka

Citoslovce

Čes. rada pro
šetrné bud. (zkr.)

Americká tel.
spol. (zkr.)

Chem. zn.
antimonu

Plošná míra

Básnický
zápor

Mužské
jméno

Milostná
píseň

Řinčení

Reg. číslo u
cel. správy

Náš internet.
obchod

Pomůcka: AET, Alet, Ilia, KTA, Křus, Leed.Lit, OOLM, Snub, Zmek

Dopisy čtenářů
Vážení spoluobčané (zejména milovníci psí fauny),
protože budou brzy Velikonoce, rozhodla jsem se napsat dopis do místních novin s nadějí, že si to
někdo přečte a třeba se i aspoň povrchně zamyslí. Doufám, že to letos budou vajíčka, co budou děti
během jara nacházet.
Mám několik vnoučat. Jsou to děti neposedné, od rána do večera lítají venku. Dříve hrály na schovávanou, na honěnou apod. V poslední době však nejen u dětí převládá hra na kličkovanou (nedobrovolně
se jí taktéž denně účastním). Ano, čtete správně. Na místních komunikacích – konkrétně mám na mysli
cestu kolem Háje na Valdeku – se vyskytla nová překážková dráha za psích výkalů, mezi kterými můžete
kličkovat od rána do večera a dle intenzity překážek. Není to žádná dráha pro začátečníky, nýbrž však
pro otrlé mazáky-kličkaře. Stačí opravdu jen chvilka nepozornosti a doma si můžete pak hrát ještě
znovu – na čištěnou. Trochu nechápu, kde se exkrementy na ulici berou, nebo jestli se dokonce samy od
sebe nemnoží. Mám totiž dva psy a zbytky na chodníku po nich nejsou vůbec žádné, i přes to však den co
den kličkuji po chodníku, který vypadá jak po nájezdu stáda nevyprázdněných stegosaurů. A jak z toho
ven, aby všude nebylo sto ho…n? Lopatka, pytlík, při nižších teplotách lze použít i hrabičky. Každému,
jak je libo, možnostem se meze nekladou. Avšak když budou ty Velikonoce, ať si každý z majitelů psího
mazlíka vybere aspoň jednu z výše uvedených alternativ. Ono překvapení je fajn, ale pouze jako součást
vnitřku toho velikonočního vejce…
Děkuji
Eva Plasová

A léta běží…
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Rozloučili jsme se s našimi občany:
Zdeněk ČERVINKA
Vladimír LACINA

14. 2. 2014 (54 let)
14. 3. 2014 (78 let)

Čest jejich památce

Narodili se:
Ellen KOCOURKOVÁ
Theo LANGER
Kristýna HELLEROVÁ

9. 1. 2014
30. 1. 2014
6. 2. 2014

Blahopřejeme

aktuální informace a starší čísla BN naleznete na webu: www.braskov.cz
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