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Pozvánka

Ročník: 20 Číslo: 2

Slovo starosty

Všichni občané jsou srdečně zváni na

Vážení spoluobčané,

18. veřejné zasedání

předvolební kampaň skončila v pravý čas. Hesla se mi začala míchat dohromady a billboardy
mne mátly. Někdy bylo těžké poznat, co je kampaň a co protikampaň. Ale nejhorší na celém je, že
tyto billboardy, speciální noviny, inzerce i některé nechutné předvolební praktiky, platím i já. A to i
přesto, že jsem si je neobjednal. Ano, stát je k stranám štědrý. Jen veřejně přiznané výdaje spojené
s kampaněmi čítají stovky miliónu. Tyto prostředky stát stranám zašle za jejich volební úspěch.
Pozitivní ale je, že výsledky voleb umožňují sestavit koalici, která by mohla vzhledem k počtu
mandátů ve sněmovně rozhodovat. Že bychom se začali těšit na televizní záběry ze sněmovny?
Že by po dlouhé době začala sněmovna pracovat a ne jen kazit a šprýmovat? Na závěr mého
volebního konstatování děkuji především Vám „obyčejným i neobyčejným“ lidem z Braškova,
Valdeku a Toskánky za hojnou volební účast. Našemu obecnímu zastupitelstvu také končí
volební období a přichází čas zúčtování. Toto zastupitelstvo si dalo jako hlavní úkol hned na
samém začátku napřímit své úsilí k získávání dotací. Díky dobrému hospodaření předešlých
zastupitelstev jsme pro začátek měli prostředky na zpracování těchto projektů. Zdůrazňuji ještě
jednou, že základní ﬁ losoﬁ í naší práce bylo využití obecních ﬁ nancí výhradně na projektování,
inženýrskou činnost a koﬁ nancování dotačních titulů. Co se vyprojektovalo nebo postavilo je
srozumitelně vidět v tabulce „Program rozvoje obce“, s kterou se před 4 lety započala naše práce
a jejíž aktualizovaná podoba je součástí každých novin.
Doufám, a vše tomu nasvědčuje, že obec budeme předávat opět s ﬁ nancemi na účtu. Co bych
si moc přál, aby následující zastupitelstvo tyto obecní prostředky využívalo pouze jako procentuální podíl na vybudování nových děl, tedy opět ﬁ nance využít na doﬁ nancování dotačních titulů.
Tato možnost jednou přestane existovat.
Dětem přeji krásné bezstarostné prázdniny i Vám všem ostatním pěkné léto a nezapomeňte
na již druhý pochod pěstování žízně na Vysoký vrch, sraz 26. června v 10,00 hodin v restauraci
„Stará hájovna“ na Valdeku.
Ing. Vladimír Dráb
starosta

Zastupitelstva obce Braškov,
které se koná

v pondělí 28. června 2010 v 17,00 hod.
na Obecním úřadě Braškov
s tímto programem:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení 17. zasedání
3. Závěrečný účet obce vč. zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
4. Zpráva o ﬁ n. hospodaření obce k 31.5.2010
5. 2. změna rozpočtu na r. 2010
6. Prodej části podílu hřbitova M. Přítočno
7. Souhlas s přijetím dotací a ﬁ n. spoluúčastí na:
– Vybudování In- line dráhy a hřiště pro všechny věkové kategorie – Háj
– Obnova dětského hřiště V Jezerech
– Rekonstrukce místních komunikací Braškov – Toskánka, objekt ulice Polní
a schválení výsledků výběrových řízení na uvedené akce
8. Různé:
– Rybník Valdek (jímání vody, doplnění o vodní rostliny)
– Smlouva o věcném břemenu pro O2Telefonica
– Úhrada neinvestičních nákladů na žáky ZŠ Unhošť
– Braškov – náves II – dokončení úprav
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr

Usnesení

17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného 29.3.2010 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo obce po projednání:
• bere na vědomí
– Výsledek hospodaření obce k 31.12.2009 s přebytkem 6.623.073,06 Kč
– Informaci o průběhu a slavnostním ukončení akce „Braškov – revitalizace návsí“
– Informaci o podání žádosti o dotaci na sběrné místo odpadu podle usnesení 16. zasedání
zastupitelstva s tím, že náklady bude nutné navýšit o přeložku elektro 22 kV za 560.000 Kč
– Informaci o zřízení kruhového objezdu nad Obcí Braškov
• souhlasí
– S kontrolou plnění usnesení 16. zasedání zastupitelstva
– S navýšením kapacity MŠ Braškov na 42 míst, s přednostním přijímáním dětí, bydlících v obci a
s doplněním vybavení MŠ v celkové hodnotě 92.800,-- Kč.
– S doplněním vybavení obecního úřadu o tiskárnu s příslušenstvím a LCD monitor v celkové hodnotě
31.714 Kč.
– Se zřízením věcného břemene pro kabel O2 v lokalitě V Jezerech a potvrzením smlouvy.
– S nabídkou na údržbu veřejné zeleně ﬁ rmy „Zakládání a údržba zeleně“ za 98.693 Kč/rok a
s uzavřením smlouvy.
– S realizací akce „Cyklostezka Kladno, Kožova hora – Malé Kyšice- I.etapa“, s podáním žádosti
o dotaci na tuto akci na SFDI a se závazkem ﬁ nanční spoluúčasti obce, jak odsouhlasila rada obce

za účasti zastupitelů dne 15.3.2010.
– S úhradou zálohy ve výši 450 tis. Kč na akci Revitalizace polních cest a zeleně.
• schvaluje
– Předložené zadání územního plánu Obce Braškov a souhlasí s návrhem vyhodnocení došlých
stanovisek, podnětů a připomínek, uplatněných v návrhu zadání
– Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou v zadání územního plánu s doplněním o využití pozemku č.
258/1 v k.ú. Braškov podle stávající územně plánovací dokumentace, jak je požadováno v připomínce
č. 18.
– První změnu rozpočtu na rok 2010 s celkovými příjmy 44.419.473,06 Kč a výdaji ve výši 44.419.473,06
Kč. Rozpočet je vyrovnaný.
– Prodej 46.162 kusů akcií společnosti Vodárny Kladno Mělník za cenu 100 Kč za 1 akcii městu
Kladnu a uzavření smlouvy mezi Obcí Braškov a Statutárním městem Kladnem.
– Prodej pozemkové parcely č.parc. 61/53 – orná půda a pozemkové parcely č. parc. 240/2 – ostatní
plocha, která vznikla rozdělením pozemkové parcely č. parc. 240 – ostatní plocha podle
geometrického plánu č. 558-97/2009 vyhotoveného Ing. Emiliánem Dvořákem, ověřeného úředně
oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. E. Dvořákem, č. 100/2009, vše katastrální území
Braškov, společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. IČ 46356991, se sídlem U vodojemu 3085,
Kladno 4 za kupní cenu 2081 Kč.

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
PROGRAMU ROZVOJE OBCE BRAŠKOV
NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)

poř.
č.

NÁZEV AKCE – PROJEKTU

STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE

1. Braškov – rekonstrukce místních komunikací
V Zátiší
Lesní
Budovatelů
Krátká
ulice Pod Horkou
Zahradní
K Háji (Braškov)
Polní
V Úvoze
NOVÉ LOKALITY:
Akátová
U Dubu
V Podlískách
ulice
K Háji (Sportovců–Kartex)
Ke Skalce
K Háji (Kartex–Karlovarská)
Chodník v jižní části Braškova, podél silnice II/118
2. Braškov – volnočasové aktivity
Víceúčelová hala
Oplocení hřiště
Dětský koutek na hřišti + hřiště pro míčové hry
Parkoviště (víceúčel.prostor)
Spojovací komunik. Budovatelů
Dětské hřiště Háj vč. in-line dráhy – z toho in-line dráha
Skateboard na Háji
3. Braškov – rekonstrukce mateřské školy
4. Rozšíření a obnova sport. areálu J. Valeše
5. Revitalizace návsí
6. Cyklostezka Kladno, Kož. hora–M. Kyšice
7. Revitalizace polních cest vč. zeleně
8. Zklidnění dopravy
9. Digitální mapa obce
10. Dokončení kanalizace v Karlovarské
11. Územní plán obce
12. Zeleň v ul. Sportovců

CELKEM

DOTACE

z toho
NÁKL. OBCE

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE

MANAŽER
PROJEKTU

POZNÁMKA

zpracována dokumentace
zpracována dokumentace
zpracována dokumentace
zpracována dokumentace
zpracována dokumentace
úprava byla dokončena
dokumentace není zpracována
zpracována dokumentace, požádáno o dotaci
zpracována dokumentace

1500
750
0
400
4500
1500
300
3798*
500

zpracována
zpracována
zpracována
zpracována
zpracována
zpracována
není zpracována
zpracována
zpracována

není zatím určen
není zatím určen
není zatím určen
není zatím určen
není zatím určen
není zatím určen
není zatím určen
Dolejšová
Dolejšová

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

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

4500
6000
3000
499
0
0
0

nutno aktualizovat
nutno aktualizovat
nutno aktualizovat

není zatím určen
není zatím určen
není zatím určen
Haas
Dolejšová, Haas
Dolejšová, Doksanský
Haas

Očekáváme vyhlášení dotačního titulu
Očekáváme vyhlášení dotačního titulu
Očekáváme vyhlášení dotačního titulu
Dokončeno v r. 2007
Dokončeno v r. 2009
Financováno z „Revitalizace návsí“
Financováno z „Revitalizace návsí“

vydáno stavební povolení

zpracována dokumentace k žádosti o dotaci
zpracována studie
dokončeno a uvedeno do provozu 1.12.2007
bude realiz. v rámci akce č. 2 - volnočasové aktivity
akce je dokončena
vydáno stavební povolení, požádáno o dotaci 15.12.2009
akce je před dokončením
dokončeno v r. 2008
zpracována v r. 2007
akce je dokončena a zkolaudována
zpracován a zveřejněn návrh zadání
realizováno v rámci akce č. 7 – Revitalizace zeleně

27400
470
2314
400
4700
4546
5000
8510
0
39000
20700
2032*
1230
200
1900
200
0

zpracována
zpracována
zpracována
zpracována
zpracována
zpracována, požádáno o st. povolení
zpracována studie

Dolejšová
Dolejšová
Dolejšová
Dolejšová
Dolejšová
Dolejšová
Dolejšová
Dolejšová, Haas

13. Oprava silnice III/0063 Kyšice–V. Dobrá

dokončeno v r. 2009

22000

0

1500

14. Obnova zeleně MŠ

dokončeno v r. 2007

270

175

95

Dolejšová

Očekáváme vhodný dotační titul
Očekáváme vhodný dotační titul
Zatím dokončen dětský koutek
Očekáváme vhodný dotační titul
Očekáváme vhodný dotační titul
Schváleno přidělení dotace
Očekáváme vyhlášení dotačního titulu
Dokončeno v r. 2007
viz pol. č. 2 Programu
Dokončeno v r. 2010
Obec připravila dokumentaci, úz. rozh. a stav. povolení a zajistila dotaci z ROP Stč. kraje
Uzavřena smlouva o dotaci, akce je před dokončením
Dokončeno v r. 2008
Zpracována v r. 2007
Dotaci – spoluúčast poskytly VKM a.s.
Schváleno zadání ÚP
Dokončeno v r. 2009
Dokončeno v r. 2009. Investorem stavby byl Středočeský kraj, obec hradila
náklady na chodníky a veř. osvětlení.
Dokončeno v r. 2007

Dolejšová, Haas

Zatím nebyl vypsán vhodný dotační titul

15. Obecní úřad – rekonstrukce a modernizace

121

378

3549

997

6500

2010

35294
0
1829*
864
0
1400
0

3706
zpracována
265 (projekt) zpracována
203*
zpracována
366
200
500
200

Starou nevyhovující dokumentaci
nutno aktualizovat

53520
49912

Haas
Sklenář
Kolrusz
Haas, Doksanský

8500

CELKEM: 176619
z toho bez dosud uzavřených smluv o dotaci (v tabulce označeny *) 172821

Dolejšová, Haas, Doksanský
Haas, Kolrusz
Kolrusz

ulice k Jelínkovi čp.303
viz TOSKÁNKA - dokončení infrastruktury
Očekáváme vyhlášení dotačního titulu

10610
10420

AKCE, KTERÉ NEBYLY ZAŘAZENY V PROGRAMU ROZVOJE V R. 2007
NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)
NÁZEV AKCE – PROJEKTU
Kruhový objezd
Sběrné místo

STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE
vydáno stavební povolení, zahájeno, dokončení se
předpokládá v červnu 2010
zpracována dokumentace k žádosti o dotaci, o kterou
je požádáno
zpracována dokumentace pro územní souhlas
dokončeno v r. 2008

CELKEM
20000

DOTACE

z toho
NÁKL. OBCE

0

0

zpracována

zpracována v rozsahu pro žádost
90*
o dotaci
130
dokumentace pro úz. souhlas
265 (projekt) zpracována
zpracována dokumentace pro stav.
200*
povolení

1590*

1500*

430
20700

300
0

3800*

3600*

26760
20940

5400
5100

1360
1070

CELKEM PROGRAM ROZVOJE OBCE PO DOPLNĚNÍ A AKTUALIZACI: 203379
193761

58920
55012

11970
11490

Obnova dět. hřiště V Jezerech
Chodník Braškov–Valdek
Toskánka – dokončení infrastruktury (chodníky Pražská, připraveny podklady pro žádost o dotaci
přechod pro chodce, ul. V Úvoze
CELKEM NOVÉ AKCE:
z toho bez dosud uzavřených smluv o dotaci (v tabulce označeny *)

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

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE

MANAŽER
PROJEKTU
Haas

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

Dolejšová
Haas, Kolrusz

Celkové náklady podle dokumentace činí 2700 tis. Kč, uvedené náklady odpovídají
max. možnosti dotace, požádáno o dotaci ve 12/2009
Přidělena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
Dokončeno v r. 2008

Dolejšová

O žádosti o dotaci má být rozhodnuto v nejbližších dnech.

Kolrusz, Dolejšová

Vypracoval: František Haas, červen 2010

HODNOCENÍ PLNĚNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE
Zastupitelstvo obce, zvolené v r. 2006 přijalo jako základní programový dokument „PROGRAM ROZVOJE OBCE“, který byl v průběhu volebního období několikrát aktualizován.
Původní „PROGRAM“ z května 2007 byl prakticky celý splněn s výjimkou akce Rekonstrukce a modernizace obecního úřadu a z místních komunikací byla rekonstruována jen část. Důvodem nesplnění je skutečnost,
že na realizaci takových akcí nebyly vypsány vhodné dotační programy a zastupitelstvo správně a zcela logicky
rozhodlo z vlastních prostředků především koﬁnancovat akce, na něž se podaří získat dotace v období do r. 2013.
Při aktualizacích byl program rozšířen a doplněn o další akce, zejména „Oprava silnice Kyšice – V. Dobrá“,
kde jsme investorovi Stč. kraji přispěli ﬁnanční spoluúčastí na zřízení nových chodníků, veř. osvětlení a zeleně, „Kruhový objezd“ nad Braškovem, který ﬁnancuje Ředitelství silnic a dálnic, „Obnovu dětského hřiště v
Jezerech“, „Chodník Braškov – Valdek“ a dokončení infrastruktury v části obce Toskánka.
Jak jsme se tedy s uvedeným Programem vypořádali?
1)
KOMUNIKACE
V rámci akce Braškov – revitalizace návsí byly realizovány ul. Ke Skalce (u Braškovského rybníka), K Háji
(Kartex – Karlovarská), Zahradní, část pěší spojující cesty od ulice U Dubu K Háji a chodník v jižní části Braškova.
Pokud bude kladně vyřízena naše žádost o dotaci, mohli bychom konečně upravit komunikace na Toskánce.
Na zbývající komunikace (V Zátiší, Lesní, Budovatelů, Krátká a Pod Horkou) máme připravenu dokumentaci
a čekáme na vypsání vhodného dotačního titulu.
Komunikace v nových lokalitách (Akátová, U Dubu a V Podlískách) program rozvoje neřešil.
2)
BRAŠKOV – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Jde o celý komplex, jehož realizace bude prováděna postupně v závislosti na získání dotací.
Zatím nejreálněji se jeví dětské hřiště na Háji včetně in-line dráhy, kde máme požádáno o dotaci. Zatím
bylo rozhodnuto o dotaci na zřízení in-line dráhy ve výši cca 3500 tis. Kč.
Ostatní objekty jsou projektově a některé i stavebně-právně připraveny, dosud však nebyl vypsán vhodný
dotační titul, který by umožnil jejich realizaci.
3)
BRAŠKOV – REKONSTRUKCE MŠ
Akce byla dokončena a uvedena do provozu 1.12.2007
4)
ROZŠÍŘENÍ A OBNOVA SPORTOVNÍHO AREÁLU J. VALEŠE
Tato akce byla zařazena do bodu č. 2 – Volnočasové aktivity.
5)
REVITALIZACE NÁVSÍ
Akce byla dokončena a 31.3.2010 slavnostně předána do užívání.
6)
CYKLOSTEZKA KLADNO, KOŽ. HORA – M. KYŠICE
Akci jsme kompletně připravili, vyřídili žádost o dotaci, je vydáno stavební povolení. Podle dohody převezme
investorství a zajistí realizaci Město Kladno.
7)
REVITALIZACE POLNÍCH CEST VČ. ZELENĚ
Akce je prakticky dokončena, ale očekáváme uzavření smlouvy o dotaci, která dosud nebyla přidělena.
8)
ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY
Akce, spočívající v doplnění a značení přechodů, semaforů a radarů, byla dokončena v roce 2008.
9)
DIGITÁLNÍ MAPA OBCE
Byla zpracována v r. 2007.
10)
DOKONČENÍ KANALIZACE KARLOVARSKÁ
Bylo realizováno v souvislosti s opravou komunikace Kyšice – V. Dobrá z dotace VKM a.s.
11)
ÚZEMNÍ PLÁN
Byl zpracován, zveřejněn a 17. zastupitelstvem obce dne 29.3.2010 schváleno jeho zadání.
12)
ZELEŇ V ULICI SPORTOVCŮ
Byla realizována v rámci akce č. 7 – Revitalizace zeleně a je dokončena.
13)
OPRAVA SILNICE III/0063, KYŠICE – V. DOBRÁ
Součástí této akce, jejímž investorem byl Středočeský kraj bylo i rozšíření veřejného osvětlení, zřízení chodníků a zeleně podél této komunikace na jejichž ﬁnancování se podílela obec.

14)
OBNOVA ZELENĚ MŠ
Byla dokončena v r. 2007.
15)
REKONSTRUKCE A MODENIZACE OBEC. ÚŘADU
Akci nelze realizovat a ﬁnancovat bez dotačních prostředků. Vhodný dotační program zatím nebyl vyhlášen.
Po zkušenosti s přípravou akcí, na něž jsme získali dotace rada obce doporučuje zahájit práce na přípravě
a projektové dokumentaci.
Mimo tyto akce Programu rozvoje se podařilo zajistit i realizaci dalších důležitých akcí:
•
KRUHOVÝ OBJEZD
Úprava křižovatky nad Braškovem radikálně zvýší bezpečnost siničního provozu. Na přípravě této akce
jsme se aktivně podíleli. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic a stavba má být dokončena do 30.6.2010.
•
OBNOVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V JEZERECH
Je zpracována dokumentace a žádost o územní souhlas. Bylo rozhodnuto o přidělení dotace ve výši 300 tis.
Kč. Mělo by být realizováno letos.
•
TOSKÁNKA – DOKONČENÍ INFRASTRUKTURY
Jde o samostatný projekt části bodu 1. Je zpracována dokumentace pro stavební povolení a žádost o dotaci,
jejíž kladné vyřízení očekáváme.
ZÁVĚR
Z uvedeného hodnocení vyplývá, že Program rozvoje obce, který vlastně volebním programem tohoto
zastupitelstva se podařilo splnit velice úspěšně a kdyby se podařilo získat vhodné dotační prostředky, mohl
být i překročen.
František Haas, červen 2010

A léta běží…
Společenská rubrika
Rozloučili jsme se s našimi občany:
Alois THUN
Marie BARTOŠOVÁ
Marie SKLENIČKOVÁ

13. 4. 2010 (82 let)
19.4.2010 (87 let)
2.6.2010 (87 let)

Narodili se:
Antonín KONEČNÝ
Kristýna JECHOVÁ
Lucie LORENCOVÁ
Nikola JANOUŠKOVÁ
Maxmilián STOLÁR

16. 4. 2010
28. 4. 2010
4. 5. 2010
29. 5. 2010
1. 6. 2010

Sňatek uzavřeli:
Lucie KINDLEROVÁ a Jaroslav VESELÝ
Kamila DUMKOVÁ a Miroslav FAIGL

5. 6. 2010
11. 6. 2010

Blahopřejeme

Čest jejich památce

Zprávy z obecního úřadu
Kontrola plnění usnesení 17. veřejného zasedání
zastupitelstva obce, konaného dne 29.3.2010
17. zasedání zastupitelstva vzalo na vědomí výsledky hospodaření obce k 31.12.2009, informaci o průběhu
a slavnostním ukončení akce „Braškov – revitalizace návsí“ a o zřízení kruhového objezdu nad obcí.
Dále odsouhlasilo navýšení kapacity MŠ Braškov a doplnění vybavení obec. úřadu. Souhlasilo rovněž se
zřízením věc. břemene pro O2 V Jezerech a s úhradou zálohy na akci „Revitalizace polních cest a zeleně“.
Odsouhlasilo také nabídku na údržbu veřejné zeleně a podání žádosti o dotaci na I. etapu cyklostezky.
Ve třetí části usnesení zastupitelstvo schválilo zadání územního plánu, první změnu rozpočtu pro
r. 2010, prodej některých pozemků a prodej akcií společnosti VKM a.s. Městu Kladnu.
Zastupitelstvo neuložilo žádné úkoly.

71. schůze rady 26. dubna 2010
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
– výsledek hospodaření obce k 31.3.2010
– program příští schůze rady 10.5.2010
• schvaluje
– objednání odborné studie na napouštění a čištění vody ve Valdeckém rybníku
• ukládá – ing. Doksanskému
– požádat zhotovitele o kontrolu funkčnosti místního rozhlasu v celé obci.

72. schůze rady 10. května 2010

František Haas

Usnesení

69. schůze rady 15. března 2010
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
– informaci o přípravě slavnostního ukončení akce „Braškov – revitalizace návsí
– informaci o stavu přípravy voleb do Poslanecké sněmovny PČR
– program příští schůze rady 12.4.2010
• souhlasí
– s navýšením kapacity MŠ a v souvislosti s tím s doplněním vybavení
– s rozdělením dokumentace akce „Cyklostezka Kladno, Kož. hora – M. Kyšice“ na I. etapu , zahrnující
úsek v katastru obce a úhradou této změny dokumentace ve výši 49 tis. Kč a předložením žádosti
o dotaci na tuto I. etapu na SFDI Praha
– s úhradou studie na přeložku vrchního vedení 22 kV pro event. zřízení sběrného místa a s úhradou
této studie ve výši 8.352 Kč
• za účasti zastupitelů doporučuje
– po projednání předložit zastupitelstvu obce ke schválení návrh zadání územního plánu a návrh příslušného usnesení, doporučeného Úřadem architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
– program příští schůze rady 24.5.2010
• nesouhlasí
– s podzemním vedením trasy optického kabelu po obecních pozemcích a návrhem smlouvy o zřízení
věc. břemene pro akci „Napojení vysílače Telefonica O2“, jak předložil situaci projektované trasy
Zlinprojekt a.s.

73. schůze rady 24. května 2010
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
– program příští schůze rady 14.6.2010
• souhlasí
– s návrhem programu a termínem 18. zasedání zastupitelstva 28.6.2010
– s prodejem části spoluvlastnického podílu hřbitova M. Přítočno
• nesouhlasí
– s navýšením úhrady neinvestičních nákladů na žáky ZŠ v Unhošti na 7.298 Kč / žáka
• ukládá – ing. Kolruszovi, předsedovi komise ŽP a VP
– zajistit úpravy výsadby zeleně v souladu s požadavky ing. Čermáka

70. schůze rady 12. dubna 2010
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
– program příští schůze rady 26.4.2010
– hodnocení průběhu 17. zasedání zastupitelstva a slavnostního ukončení akce „Revitalizace návsí“
• schvaluje
– žádost dopravce ČSAD MHD Kladno a.s. o udělení licence k provozování linky 220030 Kladno –
Unhošť – Beroun
– v souladu s usneseními 13. zasedání zastupitelstva obce z 11.5.2009 a 15. zasedání z 5.10.2009 návrh
Smlouvy č. 09027666 o poskytnutí podpory na akci „Regenerace zeleně v obci Braškov“ ze Státního
fondu životního prostředí, podepsané ředitelem SFŽP dne 23.3.2010.
• ukládá – ing. Doksanskému
– požádat zhotovitele o revizi bezdrátového místního rozhlasu dle připomínek a požadavků občanů
• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi
– předložit zastupitelstvu na 18. zasedání návrh na stanovení počtu zastupitelů obce pro příští volební
období na 15.

74. schůze rady 14. června 2010
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
– zprávu o ﬁ nančním hospodaření obce k 31.5.2010
– informaci o výsledku parlamentních voleb v obci
– informaci o dotacích na výstavbu
– program příští schůze rady 12.7.2010
• souhlasí
– s upřesněným návrhem programu 18. zasedání zastupitelstva
– s návrhem 2. změny rozpočtu obce s tím, že bude doplněn o náklady na úpravu hráze a jílové těsnění rybníka Valdek a jeho doplnění o vodní rostliny a jímání a doplňování vody z vrtané studny a
navýšení o ROP neuznané náklady na in-line dráhu
– s hodnocením plnění Programu rozvoje obce
• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi
– předložit dnes schválené návrhy k odsouhlasení 18. zasedání zastupitelstva obce

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 5. 2010
výsledek od
začátku roku

P Ř Í J M Y
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)
daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti
daň z příjmů fyz.os. z kapit. Výnosů
daň z přímů právnických osob
daň z přidané hodnoty
poplatek za odnětí lesa
daň z nemovitosti
NEDAŇOVÉ
pronájmy
vodné MŚ
nájemné za byt MŚ
odpady
známky na popelnice
pytle na tříděný odpad
poplatek z velkoobj. a nebezp.odpad
správní poplatky (vč. automatů)
správní popl.
ostatní poplatky
Ekokom
výtěž.VHA a popl. ze psů,hřiště
Ostatní nedaň.příjmy
tiskopisy a jiné
úroky z BÚ
DOTACE - OÚ - státní správa
DOTACE na volby
DOTACE NA AKCI „REVITALIZACE NÁVSÍ“
OSTATNÍ PŘÍJMY:
Prodej pozemků (p. Havránek)
Smlouva hasiči (Obec Kyšice)
Daň z příjmu práv.osob za obec
Prodej akcií VKM a.s. Městu Kladnu
Čerpání úvěru
Výsledek hospodaření k 31.12.2009
PŘÍJMY C E L K E M
V Ý DA J E :
NEINVESTIČNÍ
opravy silnice,chodníky,údržba,rybníky
MŠ - příspěvek na provoz
MŠ-příspěvek na konvektor
ZŠ - příspěvek na neinv.výdaje
knihovna - knihy a odměna
kronika - materiál a odměna
dotace aktiv.SPOZ (sponz.dar EUROVIA)
Sbor pro občanské záležitosti
podpora mlád.oddílu kopané
hřiště vč.dětského koutku - provoz
dětské hřiště
hřiště Valdek
veřejné osvětlení - el.energie
veřejné osvětlení - údržba
veřejná zeleň
odpady celkem (VaN,CZ ekologie)
MPS záloha na známky

rozpočet po
změnách

%

2 796 179,20
539 886,12
185 159,88
47 221,87
594 007,44
1 429 903,89

5 750 000,00

12 266,60

400 000,00

3,00%

9 687,00
4 517,00
5 170,00
343 943,00
239 338,00
11 705,00
92 900,00
37 288,00
37 238,00
50,00
6 435,50
34 425,00
25 971,31
7 138,00
18 833,31
129 250,00
10 000,00
10 222 671,80

20 000,00

48,00%

525 000,00

66,00%

60 000,00

62,00%

15 000,00
60 000,00
40 000,00

43,00%
57,00%
65,00%

310 200,00
0,00
19 000 000,00

42,00%

2 100,00
0,00
669 000,00
0,00
8 571 415,00
6 623 073,06

0,00
0,00
670 000,00
4 616 200,00
7 000 000,00
6 623 073,06

122,00%
100,00%

29 493 705,47

45 089 473,06

65,00%

64 020,00
100 000,00
92 800,00
0,00
10 519,00
0,00
0,00
2 551,00
0,00
20 359,00
3 669,00
16 690,00
90 120,00
0,00
80 193,00
309 297,00
202 340,00

49,00%

54,00%

100,00%

30 000,00
200 000,00
0,00
400 000,00
40 000,00
10 000,00
50 000,00
25 000,00
200 000,00
310 000,00

213,00%
50,00%

230 000,00
100 000,00
300 000,00
630 000,00

39,00%

26,00%
10,00%
7,00%

27,00%
49,00%

likvidace velkoobjem.odpadu
nebezpečný odpad
sportovní ativ.mladých hasičů
Sdružení dobrovol.hasičů
správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)
odměny zastupitelstva
náklady na volby
platy zaměstnanců
platy za 12/2009
různé práce pro OÚ
pov.poj.na soc.zab.
pov.poj.na zdr.poj.
zák.poj.odpovědnosti
náhrada mzdy za nemoc
právní služby
poj.obecního majetku
popl.za měř.rychlosti v obci
všeobecný mat.
nákup DHM (ván.motiv,monitor,bar.tiskárna.)
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 (nové odběr.místo,opr.pl.kotle,mont.ván.výzdoby)
úroky z úvěru
daň z příjmu práv.osob za obec
rozpočtová rezerva

výsledek od
začátku roku
106 957,00
0,00
32 000,00
163 629,20
1 044 252,73
224 610,00
8 798,80
189 376,00
157 365,00
37 343,00
42 794,00
37 790,00
544,00
2 762,00
9 520,00
42 268,00
7 000,00
26 000,20
50 438,00
1 864,00
1 058,00
13 230,00
8 010,00
1 282,00
23 328,53
5 457,00
11 962,00
3 640,00
88 029,20
0,00
0,00
1 200,00
1 500,00
47 083,00
148 840,60
669 000,00
0,00

rozpočet po
změnách

%

200 000,00
250 000,00
2 250 000,00

16,00%
65,00%
46,00%

500 000,00
670 000,00
300 000,00

30,00%
100,00%

2 827 581,53

6 695 000,00

42,00%

INVESTIČNÍ:
Projekty a inž.činnost
Revitalizace návsí
Územní plán
Kofinancování investic (voln.aktivity,Toskánka,ul.Zahradní,cyklostezka,sběrné místo)
Ukazatel měř.rychlosti Valdek
Regenerace zeleně
Dokončení komunikace III/0063
Splátka úvěru ČS a.s.
Rozpočtová rezerva

106 532,00
8 571 415,00
0,00
0,00
141 602,00
451 802,80
1 584 889,57
10 222 671,80
0,00

500 000,00
11 432 000,00
200 000,00
7 000 000,00
0,00
0,00
1 500 000,00
17 500 000,00
262 473,06

21,00%
75,00%

celkem

21 078 913,17

38 394 473,06

55,00%

VÝDAJE CELKEM

23 906 494,70

45 089 473,06

53,00%

celkem

Zůstatek na BÚ Spořitelna
Zůstatek na BÚ – zeleň
Zůstatek na BÚ s předčíslím
Celkem

5 576 078,07
6 643,70
4 489,00
5 587 210,77

106,00%
58,00%

Zprávy z komisí

Hasiči informují

REVITALIZACE ALEJÍ POLNÍCH CEST – SOUČASNÝ STAV
Firma Zakládání a údržba zeleně Kladno, která byla vybrána v loňském roce jako vítěz ve veřejné
soutěži, dokázala během loňského podzimu vysadit všech 306 stromů v šesti alejích. V úseku A – z ulice
Pod Horkou ke Kejmarově skalce – 52 javorů druhu babyka, klen a mleč, v úseku B – z Dubin na karlovarskou silnici pod Valdekem – 44 dubů letních, v úseku E – od Háje ke Kobyle – 54 dubů letních a
zimních, v úseku F – od Háje kolem božích muk – 2 lípy a 79 ovocných stromů, v úseku D – od Stavimatu
k ČOV – 52 stromů vodomilných (olše, vrba, střemcha, jasan) a v úseku J – ulice Sportovců – 25 buků se
sloupovou korunou a douglasek tisolistých.
Po nesmírně složit ých přípravách a
jednáních byla konečně podepsána se Státním fondem životního
prostředí smlouva o
poskytnutí finanční
podpory a nemělo by
stát nic v cestě začátku ﬁ nancování. Letos
byly zahájeny práce
terénními úpravami
povrchu cest. Největší
pracnost se předpokládá na prvním z úseků,
kde nově zaměřená
cesta leží místy v trase
původního remízku.
Po úpravách povrchu
cest bude následovat osetí zátěžovým trávníkem a výsadba keřů, která doplní původní křoviny a přispěje
k nutnému zpevnění mezí a tím zabránění půdní eroze zvláště u cest s výškovými rozdíly oproti přilehlým
polím. Takto bude vysazeno celkem 155 keřů vhodných druhů – jako např. šípek, trnka, hloh, líska, vrba,
brslen a kalina, které mají blahodárný význam pro migraci zvěře, kryt a potravu ptactva. Stávající počasí
nám přeje. Průběh této zimy a jara s dostatečnými srážkami přispívá k dostatečnému množství vláhy a
k dobrému zakořenění vysazených dřevin.
Celkem bude tedy nově vysazeno 461 dřevin do alejí, které významně zlepší obraz venkovské krajiny
a přispějí k posílení její ekologické stability. Povrch zatravněných cest bude udržován sečením v šířce 2
metrů a vzhledem k tomu
budou cesty sloužit pouze pro pěší procházky a
turistiku. V kombinaci
s místními chodníky a
komunikacemi bude k
dispozici okruh o délce
5 km. Pokud nastoupíme
v ulici Pod Horkou u
dálničního nadjezdu, lze
pokračovat až na Kejmarovu skalku, dále přes
Dubiny na Karlovarskou,
kde se podařilo vyznačit
rozšířenou krajnici, která
přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů. Takto lze navázat pod Valdekem na nově zřízený chodník, který nás zavede
až na horní konec Valdeka, kde lze odbočit z Karlovarské vlevo a vystoupat po schůdcích do aleje, kterou dojdeme po 50 metrech až na křižovatku polních cest. Vpravo je směr ke Kobyle, přímo do kyšické
ořechovky a doleva dubovou alejí k valdeckému Háji, na jehož východním cípu je zřízena odpočívka se
stolkem a lavicemi. Podél jižního okraje Háje se napojíme na alej ovocných stromů kolem božích muk se
dvěma lípami a lavičkou. Cesta nás zavede až k jižnímu okraji Braškova, kde po přechodu silnice do Kyšic
vstoupíme do staré ovocné aleje kolem zrušeného vepřína. Tato cesta se po 200 metrech lomí doleva a
klesá až k braškovskému potoku, který odvádí vodu z přilehlé obecní čističky až do povodí Kačáku pod
Unhoští. Podél potoka směrem k ČOV bude upraven povrch cesty podél jednořadé aleje vodomilných
dřevin a pro přechod potoka bude postaven jednoduchý dřevěný můstek. Od čističky se živičná cesta
napojuje na ulici „V Podlískách“, která nás zavede až na severovýchodní roh Braškova, kde lze po odbočení vlevo dojít po přetnutí silnice, směřující přes dálniční nadjezd ke Kladnu, opět na začátek ulice
„Pod Horkou“, čímž se okruh uzavírá.
Na závěr ještě jedna dobrá zpráva. Můžeme se těšit na další atraktivní odpočívku na této trase.
Náš občan - revírník pan Viktor Veselý zajistí ještě v tomto roce zřízení altánku na výsluní západního
okraje Dubin.
Ing. Jiří Kolrusz

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky konané ve
dnech 28.–29.5.2010
umístění

Název strany

Počet hlasů

1.

Občanská demokratická strana ( ODS )

176

2.

TOP 09

112

3.

Česká str. sociálně demokratická ( ČSSD )

108

4.

Komunistická str. Čech a Moravy ( KSČM )

71

5.

Věci veřejné

60

6.

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

24

7.

Strana svobodných občanů

12

8.

Strana zelených

9

9.

Volte Pr. Blok www.cibulka.net

8

10.–11.

Česká pirátská strana

6

10.–11.

Suverenita – blok J.Bobošíkové

6

12.

Dělnická strana sociální spravedlnosti

5

13.

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. ( KDU-ČSL )

3

14.

Koruna Česká (monarch.strana)

1

V úvodu dnešního článku se musíme vrátit do konce letošní dlouhé zimy.
Dne 6. března vyjížděla naše jednotka k dopravní nehodě os.automobilu do zatáčky nad doberské
letiště. Automobil skončil po nezvládnutém projetí zatáčky v příkopu plném vody a bylo nutné jej
vyprostit za pomoci navijáku.
Další výjezd následoval 11.3.2010 v pozdních odpoledních hodinách na hlášený požár lesa
z Valdeku směrem na Družec.
I když se jednalo o začátek března a v lese byl
místy ještě sníh, skutečně došlo „přičiněním“
neznámého vypalovače kabelů k požáru vzrostlého stromu. Požár byl naší jednotkou společně
s jednotkou HZS Kladno brzy zlikvidován.
Poslední březnov ý den byl sváteční pro
celou naši obec a ani hasiči nemohli chybět
při slavnostním otevírání překrásně zrekonstruovaných návsí.
Začátkem dubna proběhla na budově zbrojnice drobná stavební úprava. Stávající plechové
dveře u bočního skladu byli vyměněny za nová
sekční vrata. Rozšířením výšky i šířky vrat
vznikla menší garáž, jenž v současné době slouží jako parkovací stání pro obecní komunální traktůrek.
Stavební úpravy provedla fa. Zednictví-Ivan Žalud,
vlastní montáž vrat pak fa. Vratové systémy-Karel
Kalenda. Veškeré stavební úpravy i vlastní montáž
se podařilo zvládnout během jediného dne, za což
patří zúčastněným poděkování.
Na stanici HZS ve Slaném proběhlo 10.dubna
teoretické školení velitelů a strojníků jednotek pož.
ochrany vybraných obcí. Praktická část školení se
pak 15.dubna odehrála v naší obci a to částečně
výukou v prostorách naší zbrojnice a následný výcvikem u braškovského rybníka a v ulici Ke Skalce.
30.duben patřil tradičně pálení čarodějnic na
Čertovce. I letos jsme předešlý den zajistili stavbu
hranice a při vlastní akci pak pož. dozor jak pro
vatru naši, tak i sousední kyšickou. Následně byla
Čertovka uklizena a uvedena do původního stavu.
Do Kyšic jsme zajížděli 23.5. Byli jsme požádáni OÚ Kyšice, o zajištění statické ukázky pož.
techniky, při příležitosti slavnostního předání nového praporu a znaku obci.
V pátek 28.5. v časných ranních hodinách probudila členy výjezdové jednotky, (a asi nejen je)
poplachová siréna. O několik minut později
vyjíždějí oba naše vozy do areálu Poldi k rozsáhlému požáru skládky starých pneumatik. U
této události zasahovalo celkem 13. jednotek
pož. ochrany (viz.foto).
V sobotu 29.5. jsme opět přistavovali část
naší techniky ke statické ukázce. Tentokrát
jsme zajížděli do Žiliny, kde zdejší hasiči slavili
115 let od svého založení.
Květen můžeme uzavřít nedělí, kdy jme
společně s rybáři vypomohli členkám kulturní
komise se zajištěním dětského dne na louce
u rybníka.
Závěrem nezbývá, nežli Vám všem popřát
krásné léto a příjemně strávené chvíle na
dovolené.
S pozdravem, Hasiči Braškov

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Chtěla bych Vás informovat o dalších činnostech
„Mladých hasičů“ v uplynulém čtvrtletí.
Naše děti se připravovaly na závěrečné třídenní závody.
Které se konaly od pátku 4. 6. až do neděle 6. 6. 2010.
Na těchto závodech jsme byli poprvé a děti si vedly
úžasně. Některé spaly poprvé pod stanem, jiné jedly
poprvé z ešusu. Byl to takový malý tábor. Děti získaly
pěkné 6. místo v celkovém hodnocení, v jedné z disciplín
se umístily na 3. místě. Přestože byly nováčky, rozhodně
nezklamaly.
Díky ﬁnančnímu příspěvku od obce Braškov jsme
mohli dětem k 1. výročí založení „Mladých hasičů Braškov“ zakoupit na tyto velké závody hasičské oblečení a
výzbroj.
Rádi bychom poděkovali pánům P. Vrtíkovi a J.
Sochnovi za výrobu překážek pro trénink požárních
disciplín. A dalším členům zásahové jednotky při čtvrtečních trénincích.
Mladí hasiči předvedli účastníkům dětského dne
požární útok na jejich první, skutečný byť uměle založený cvičný oheň, který se podařilo rychle uhasit.
I zde nám pomáhala vše připravit zásahová jednotka
SDH Braškov.
2. září 2010 ve čtvrtek od 17:00 hod se naši „ Mladí hasiči“ opět sejdou po prázdninách. Rádi uvítáme nové členy.

NÁČELNICKÁ DEVADESÁTKA
V sobotu 19. 6. 2010 proběhla v prostorách
místní hasičské zbrojnice oslava devadesátých
narozenin nestora braškovských hasičů, dlouholetého předsedy a starosty sboru, pana Jaroše
TOMÁŠE. S gratulací přišli nejen malí a velcí
hasiči, ale i členové rodiny, starosta a místostarosta obce, členky Sboru pro občanské záležitosti,
kulturní komise a spoustu přátel a vrstevníků
oslavence.

Počet voličů v obci Braškov

796

Chceme touto cestou veřejně poděkovat za vše,
co pan Jaroš Tomáš pro život v naší obci vykonal
a ještě jednou popřát vše nejlepší a mnoho zdraví
a lásky do dalších let.

Počet voličů, který se dostavil k volbám

603

Hasiči Braškov

Počet platných hlasů

601

Volební účast

75,75 %

ostatní strany nezískaly žádný hlas

Z mateřské školky

Sport

ČARODĚJNICKÝ PRŮVOD

VOLEJBAL

Stejně jako loňský rok i letos děti a paní učitelky z mateřské školy uspořádaly čarodějnický průvod
naší obcí. Tentokrát se vydali i na Valdek a byl na ně opravdu moc pěkný pohled. V prodejně potravin
COOP a v restauraci Pod hvězdičkami je dokonce čekala sladká odměna.
Nepřehlédnutelného průvodu si všimla také jedna redaktorka Kladenského deníku, která nás požádala
o zaslání fotograﬁ í, takže sláva letošního průvodu přesáhla hranice obce a fotograﬁe našich nejmenších
čarodějnic byla zveřejněna 5. 5. 2010 v Kladenském deníku.
Na závěr bych chtěla
poděkovat paním učitelkám,
že se s těmi malými a rozlítanými čarodějnickými dětmi
opět vydaly na cestu napříč
Braškovem i Valdekem a
doufám, že tato tradice bude
pokračovat i další roky. Velký dík patří také personálu
prodejny COOP a restaurace
Pod hvězdičkami, protože
děti měly z odměny velkou
radost a určitě se příští rok
v jejich provozovnách rádi
zastaví.

Před více než rokem se začala na Braškově scházet skupina příznivců volejbalu. Zimní sezonu
jsme odehráli v hale ve Velké Dobré a jsem rádi, že nám počasí umožňuje zase hrát venku na hřišti
v Braškově. Několika sportovkyním nevyhovoval pondělní termín hry a proto jsme začali hrát v úterý
od 18:30 do 19:30. Jinak stále platí naše výzva pro případné zájemce o volejbal, že mezi sebe uvítáme
nové hráčky i hráče, a to včetně juniorů a úplných začátečníků. Více než výkon oceňujeme sportovní
nasazení, radost ze hry a přátelskou atmosféru v oddíle. V případě dotazů pište prosím na e-mail
volejbalbraskov@seznam.cz.
Iva Beníšková

Za rodiče Iva Beníšková

OSLAVA DĚTSKÉHO DNE
V neděli 30.5. jsme u rybníka ve spolupráci s hasiči a rybáři připravili pro děti odpoledne se soutěžemi a dárky. Rybáři poskytli loď na projížďky po rybníku, aby ho děti viděly z vody a ne jen ze břehu,
zakoupili buřty a limonády, vařili kávu a čaj - kdo měl jaké přání, hořel ohníček.Komise s dobrovolníky
zajistila soutěžní disciplíny a legitimace, na které děti sbíraly razítka o úspěšném absolvování. Třeba
úsek v hrozných obřích botách, házení na barevné plechovky, lovení ,,suchých“ ryb, skákání v pytli, jízda
na lyžích po trávě, koloběžkový slalom, hod na kuželky, skákání na balónu, stříkání vodní pistolí na cíl,

PODĚKOVÁNÍ
Chceme touto cestou poděkovat Jiřině Prokšové za péči o naše tělesné schránky.
Jiřino jsi skvělá,
že huntuješ nám těla.
My ti za to děkujem,
pokračovat dál budem.
Cvičenky

házení míčky na kozlíka atd. Ovšem největším zážitkem byla střelba z paintballové pušky na cíl v poli. Tuto
disciplínu sponzoroval pan Zelený, který se svojí manželkou postarali o obsluhu i bezpečnost při střelbě.
Velkou akci připravili místní hasiči. Postarali se nám o energii pro CD přehrávač, navezli zásobník
vody pro čerpání vody k zásahu.Ten
předvedli malí braškovští hasiči a
ukázali, že pilně trénují a už se vyznají. Na povel během táhli hadice,
v mžiku je spojily, naskákali na ní
a už se hasil hořící domek.Výkon
všichni ocenili potleskem.
Všechny děti si odnesli dárkový
balíček a doufáme, že všichni návštěvníci příjemné pocity z hezkého
odpoledne. Když jsme instalovali
prostor, tak nám pršelo, ale přímo
na akci vysvitlo slunce a skoro
pálilo. Bylo opravdu krásně – měli
jsme štěstí!
Poděkování všem zúčastněným,
kteří na odpoledni spolupracovali.
Za všechny Eva Střelečková

ZPRAVODAJ Z MŠ
Tak máme zase školní rok pomalu za sebou a ohlížíme se na uplynulé období, jak jsme si vedli. Mimo
školní vzdělávací program jsme pro děti v MŠ připravili doplňkové akce, aby měly nové zážitky a poznatky.
Od září 2009 jsme absolvovali taneční přípravku, několik dětí školičku hry na ﬂétnu, plavání odpadlo pro
nezájem rodičů, stejně tak angličtina. Zřejmě jsou to důsledky ﬁ nančních možností. Dále se děti zúčastnily:
kouzelnického představení, divadelních představení - Princezna Žabka, Veverka Zrzečka v zimě, Jak se
Budí Země s interaktivními prvky, Příběhy včelích medvídků. Pokračovali jsme vánočním koncertem v MŠ s
pražskou skupinou hudebníků, čeká nás setkání s ,,hudebními nástroji“ - hudební pořad. Navštívili nás pejsci
s programem ,,jak se
k sobě chovat“, s výkladem o vztazích ke
zvířatům a chování v
nebezpečí napadení
psem. Mezitím rodiče pomohli s pohoštěním na vánoční
besídku a zahradní
párty. Pobavili jsme
se na ,,sletu čarodějnic“ v průvodu obcí,
radovali jsme se z
ukrytých vajíček a
dobrot, které nám
připravil na zahradě
veliký velikonoční
zajíček. Pak přijela
pantomima s intera k tiv n í m prog ramem o zvířátkách,
veselili jsme se a
tancovali v karne-

Poděkování – ul. Zahradní
Už to bude rok, kdy jsem se na stránkách těchto novin s Vámi podělila o neutěšení stav naší ulice. (Zahradní). S nesmírnou radostí a potěšením musím konstatovat , že se situace zcela změnila.
Již skoro měsíc máme krásnou asfaltovou ulici s parkovacími místy a dostalo se i na zeleň. Touto
cestou bych chtěla poděkovat panu starostovi Ing. Drábovi i celému zastupitelstvu, a také Ing. Sklenářovi za to, v co někteří starší spoluobčané v ulici už ani nedoufali. Díky, díky, díky!!!.
Poslední dobou slyším jen samou chválu na vzhled naší obce a to je dobře. Je to opravdu velká změna.
Š. Přerostová, Zahradní 229
valovém rejdění v maskách. V zimě jsme bobovali v háji, podíleli jsme se na sázení stromků U křížku, které
stále pozorujeme, jestli jim někdo neubližuje. Několik dřevěných značek se jmény dětí již chybí, ale máme
radost, že nám stromky rostou. Poslední březnový den jsme uvítali hejtmana Středočeského kraje, když se
ukončila obnova návsí. Ve školce jsme pořádali prodejní výstavy knih, fotografovali jsme se. Slavíme dětské
narozeniny a vůbec se kamarádíme. Na příští rok jsme si zajistili kroužek keramiky, tance a doufáme, že
na plavání a angličtinu se přihlásí více dětí.
V únoru proběhl zápis do MŠ podle kritérií, schválených zřizovatelem. Dostavilo se 18 zájemců, po zápise jsme zaznamenali dalších 6 zájemců z okolních obcí, včetně Kladna. Obec se proto rozhodla zažádat
o navýšení hygienické kapacity. Po kontrolní návštěvě zástupců OHES bylo možné navýšit kapacitu školy
o 5 míst. Je to konečné číslo vzhledem k prostorám objektu. Budou tedy umístěni všichni místní žadatelé, zbytek doplníme přespolními. Zatím čekáme na souhlas KÚ Středočeského kraje, kam byly zaslány
všechny náležitosti.
Ale abychom také oslavili závěr školního roku, uspořádali jsme pro děti a rodiče zahradní párty s vystoupením Inky Rybářové a klauna Rybky. Již vlastníme několik jejích CD a dětem se její veselá dětská muzika
moc líbí. Děti si s klaunem zadováděly, zahrály a zatancovaly. K tomu jim ,,zahrála“ skupina tatínků na
nafukovací saxíky a kytary - věřte, že to bylo (jak se vyjádřily děti) dost hustýýý!
Největší chvíle pak nastala při rozloučení s nastávajícími školáky. Byli, jako absolventi naší MŠ představeni,
poté prošli kruhem - pomyslnou bránou mezi školkou a povinnostmi v základní škole, byli mečem pasováni
do ,,školního stavu“ a opásáni šerpou. Pochopitelně nemohl chybět dárek na rozloučenou.
Chtěli jsme všechny zúčastněné pobavit a vyšlo to nadmíru krásně. Inka i Rybka se všemi jednali velmi
mile a program byl pro nás jak ušitý. A ještě navíc bylo počasí akorát, takže se mohly péct buřtíky a cpát
se dobrotami od rodičů. Děkujeme.
Těšíme se na nový školní rok a snad se všem novým dětem bude s námi dobře učit a hrát.
Děkujeme všem rodičům, kteří s námi spolupracují, obci, že se o nás dobře ﬁ nančně stará a má pochopení
pro školské problémy a všem sponzorům, kteří naší školičku podporují, abychom ji nově po rekonstrukci
vybavili a doplnili.
Krásné prázdniny přeje s kolektivem ředitelka
Eva Střelečková
Fotograﬁe dodali: Rubášovi a Svobodovi

Knihovna
CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?
(Výběr z nových knih)
KAM NA DOVOLENOU?
(Seznam nových průvodců)
Autoatlas České republiky
César, J.: Na cestě po České republice
Durdík, T.: České hrady
Klimek, M.: Šumava
Malá výletní cyklo kniha
David, P.: Za strašidly na hrady a zámky
David, P.: Za strašidly do měst a městeček
David, P.: 888 hradů, zámků a tvrzí
Altman, J.: Zámky na Loiře
Bennett, L.: Rhodos
Bennett, L.: Malta
Bennett, L.: Řecké ostrovy
Bennett, L.: Kréta
Bennett, L.: Korsika
Bernstein, K.: Švýcarsko
Brewer, S.: Turecko
Davies, B.: Thajsko
Fellows, A.: Skotsko
Gostelov, M.: Malorca a Menorca
Chapple, J.: Řecko
McKelvie, R.: Chorvatsko
Stanford, E.: Španělsko
Tyto noví průvodci vám pomohou při výběru
dovolené.
Přeji vám šťastnou cestu a hezkou dovolenou.
Věra Přibylová, knihovnice
Půjčovní doba: STŘEDA od 16,00 do 18,30 hod.
Těšíme se na vaši návštěvu.

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE
Pamuk, Orhan: BÍLÁ PEVNOST
Historicko-ﬁ lozoﬁcký román nositele Nobelovy
ceny za literaturu se odehrává v barvitém světě
osmanského Istanbulu za vlády sultána Mehmeda
IV. na konci 17. století a vypráví alegorický příběh
o zvláštním vztahu benátského zajatce a jeho pána,
istanbulského hodži, kteří jsou si k nerozeznání
podobní. Vedle neotřelého zachycení života v
mnohonárodnostní osmanské metropoli se román
zamýšlí nad hranicemi poznání cizí kultury, vztahem mezi Evropou a Tureckem a stabilitou lidské
identity. Pamukův román se stal v Turecku senzací
a zahájil vlnu tzv. nového historického románu.

Okénko pro děti
Ahoj holky a kluci!!
Školní rok se chýlí ke konci a ve školách se bude
rozdávat vysvědčení. Rozhodla jsem, že se přidám
a na vysvědčení všem dětem, které navštěvují naši
knihovnu předělím velkou jedničku s hvězdičkou.
Věřím, že i o prázdninách budete knihovnu
navštěvovat a že si budete půjčovat knihy, které
vám prázdniny rozhodně zpříjemní.
Knihovna má ve svém fondu řadu zajímavých
knih a to nejen zábavných, ale i zájmových, např.
knihy o cestování, historii, technice přírodě a jiné,
které můžete o prázdninách plně využít.
NOVÉ KNIHY PRO ŠIKOVNÉ RUČIČKY:
Brellová, J.: Prázdninová kniha nápadů
Burhamová, S.: Základy práce s korálky
Originální náramky
Skládaná přáníčka
Täubner, A.: Tangrami
Täubner, A.: Kirigami
Walz, J.: Zvonkohry
Zvířátka z korálků
52 nápadů na každý týden
Vondráková, P.: Tvoříme z věcí kolem nás

Milé dámy a pánové Braškova a Valdeku,
bez ohledu věku.
Dovolujeme si Vás pozvat na setkání s dechovkou.

• Soutěž o návrh nového dětského hřiště – V Jezerech
• Zúčastnit se mohou jak jednotlivci, tak skupiny od 0 do18 let (předškolní
děti a školáčci budou moci tvořit spolu s rodiči)
• Návrhy herních prvků by měly nést jistou spojitost s vodou (lodě, škunery, vodní živočichové, atd.)
• A kde že hřiště bude stát? No přeci „V Jezerech“, a kdo neví, tomu
snad pomůže fotka

Hrát a zpívat Vám budou členové orchestru
Miroslava Kopty.
Přijďte si, společně s námi zavzpomínat a užít příjemné odpoledne při dortíku a kávě, ve společnosti
sousedů i této skvělé hudby.

ZNÁTE PAMÁTKY SVÉHO OKOLÍ?
KOŽOVA HORA
V roce 1930 vystavěl Klub českých turistů nedaleko Kladna, ale i Braškova první rozhlednu v tomto kraji a nazval ji Kožova hora. Je to nevysoké
návrší v lese a patří k Pletenému Újezdu. Na mapě
je uvedena výška 430 m, v turistických tabulkách
459 metrů. Shodou okolností je to výška památné
hory Říp, která vévodí krajině jako vysoká hora.
Chata u rozhledny byla dříve majetkem českých
turistů. Nájemcem byl pan Pinkas, který se staral o
pohoštění či ubytování hostů. V chatě jsou k tomu
zřízené místnosti. Malou a velkou jídelnu ze tří
stran obklopuje železobetonová veranda. V podkroví je 7 pokojů, byt nájemce a příslušenství.
Stavba byla navržena architektem Beránkem a
byla vystavěna z kladenských struskových cihel, nákladem tehdy 700.000 Kč. Výška věže je 23 metrů.
Cesta k rozhledně je velice pohodlná a příjemná,
vedoucí lesem. Rozhlednu spatříte až když stojíte
před ní a působí, jakoby vyrostla z vápencové skály.

Právě ta vždy navodí správnou náladu při jakékoliv
zábavě. Vždy to byla právě ona, kterou navštěvovaly
nastrojené babičky s nažehlenými blůzičkami a zástěrkami, doprovázené mužnými dědečky v černých
kloboucích a vestičkách, kde v malé kapsičce nesměly
chybět sváteční hodinky na řetízku.
Ty tam jsou časy podobného setkávání a protože se,
nejen nám, stýská po těchto sousedských posezeních,
připravili jsme pro všechny společenské odpoledne,
plné dobré dechovky a věříme, že i veselé nálady.
A nebude to lecjaká obyčejná kapela, ale orchestr
známého a úspěšného kapelníka, jehož členové
doprovázejí plesy, taneční, kulturní, společenské
a hudební pořady.

Věříme, že budete spokojeni a bude-li mít zájem, můžeme
taková i podobná setkání nás všech připravit častěji.
Přejeme Vám příjemnou zábavu
• Forma zpracování návrhů není nijak omezená, předkládat můžete
vlastní malované návrhy, fotograﬁe, výstřižky z časopisů, koláže z fotograﬁ í,
vlastní modely atd.
• Návrhy prosím vhazujte do schránky obecního úřadu, nebo je v úředních
hodinách (po, st. 8 – 17hod) zanechte přímo na obecním úřadě
• Porota bude hodnotit jak vlastní nápady a zpracování, tak postřehy a
zkušenosti z jiných hřišť, které se dětem líbí a které je zaujaly
• U každého návrhu napište, jméno a příjmení, věk, adresu, telefon
• Soutěž končí 31.7. 2010
• Nápadité návrhy budou odměněny
• Vyhodnocení soutěže bude zveřejněno v dalším čísle Braškovských
novin

v sobotu 17.7.2010 od 14,00 hodin,
v prostorách hospody „Stará hájovna“.
Vstup volný.
Obecní úřad Braškov
a
Hospoda „Stará hájovna“
aktuální informace a starší čísla BN naleznete na webu: www.braskov.cz
Vydává Obec Braškov
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