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Číslo: 2

Pozvánka

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vážnou událostí v blízké minulosti
bylo zatčení hejtmana doktora Ratha, tato
událost se bohužel negativně odrazí v investičních akcích Středočeského kraje. Jen
v dopravních stavbách, které byly zastaveny se jedná zhruba o 1,5 miliardy korun.
Tato situace bude mít samozřejmě dopad
na jednotlivá města, obce, ale významně
přispěje i k nezaměstnanosti v tomto
regionu. Vše nasvědčuje tomu, že ﬁnance,
které proudily do podřízených územních
celků Středočeského kraje, se dříve jak
po volbách nepodaří uvolnit a já pevně
doufám, že dřív, než se uvolní, neskončí
Evropská unie i s jejími dotačními tituly.
Přestože jsem přesvědčen, že přerozdělování ﬁnancí přes Brusel je rakovina, tak
bude velký hřích, je nevyčerpat. Jediným
pozitivem, velmi významným pro naši
obec, je získání smlouvy na ﬁnancování
rekonstrukce Obecního úřadu.
Velmi důležitou problematikou je obha-

Ročník: 22

joba nového územního plánu, který je ve
fázi zpracování odpovědí na připomínky k
jeho zadání. Opět se ukázalo, že zájem jednotlivce a to především vlastníka pozemků
v katastru obce, nemá svým hlavním cílem
obecní blaho. Opakovaně vám všem sděluji,
že územní plán obce Braškov byl již před 5
lety obecním zastupitelstvem koncipován
jako plán chránící zájmy většiny občanů,
plán, který dbá na zachování historické
identity obce a především zachování jeho
územní stability. My všichni, co zde v obci
vlastníme nějaké pozemky, se tomu budeme muset přizpůsobit. Je nutné nechat
prostor našim budoucím, aby s krajinou
pracovali s vlastním uvážením.
Závěrem gratuluji našim malým hasičům za vynikající výsledek ve Vinařících.
Vám všem přeji krásnou dovolenou
dětem nekonečné prázdniny.

Všichni občané jsou srdečně zváni na

8. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV
které se koná

V PONDĚLÍ 25. ČERVNA 2012 V 17,00 HOD.
NA OÚ BRAŠKOV
s tímto programem:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ing. Vladimír Dráb
starosta@braskov.cz

Usnesení
7. zasedání Zastupitelstava obce Braškov, konaného
dne 19. března 2012 na OÚ Braškov

8.
9.

ZAHÁJENÍ
KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 7. ZASEDÁNÍ
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2011A VÝSLEDEK AUDITU
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 5. 2012
NÁVRH 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK 2012
STAV A PRŮBĚH AKCÍ „PROGRAMU ROZVOJE OBCE“
RŮZNÉ:
• SOUHLAS S ODKUPEM POZEMKŮ NA TOSKÁNCE
• VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ADMINISTRACI PROJEKTU UL. BUDOVATELŮ
• SMLOUVA NA PRONÁJEM FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
• DOHODA O ZMĚNĚ VPS S MĚSTEM UNHOŠŤ
DISKUSE
USNESENÍ A ZÁVĚR

Zastupitelstvo po projednání:
a) bere na vědomí:
1. Zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání
2. Informaci o výsledku hospodaření obce k 30.12.2011
3. Informaci o situaci kolem spalovny Velká Dobrá
b) schvaluje:
1. 1. změnu rozpočtu obce na r. 2012 s příjmy ve výši 14.416.690 Kč a výdaji 13.141.850 Kč.
2. Výsledek výběrového řízení na údržbu zeleně a uzavření smlouvy s ﬁ rmou „Zakládání a údržba
zeleně“ za 129.940 Kč vč. DPH
3. Záměr na zřízení parkoviště na pozemku p.č. 258/115 nákladem do 500 tis. Kč
c) souhlasí:
1. Se zveřejněním záměru obce na pronájem fotbalového hřiště
2. S doplněním sběrného místa o kontejnery, buňku a event. kamerový systém
3. S uzavřením smluv o věcném břemenu pro chodník Braškov – Kyšice s ﬁ rmou Veseta, p. Adamem
a pí. Kyliášovou
4. S odkupem pozemku p.č. 245/7 za cenu 20.000 Kč
5. Se záměrem na revitalizaci Braškovského potoka

Kontrola plnění usnesení 7. zasedání zastupitelstva,
konaného 19. 3. 2012
Zasedání vzalo na vědomí přednesené zprávy a informace.
Dále zastupitelstvo schválilo 1. změnu rozpočtu obce pro rok 2012, výsledek výběrového řízení s ﬁrmou „Zakládání a údržba zeleně“ a záměr na zřízení parkoviště na pozemku č. 258/115. Tento záměr
zatím nebyl realizován, protože parkoviště je zařazeno do nově upravované spojující komunikace mezi
sportovišti na Stadionu J. Valeše a na Háji, na kterou se pokusíme znovu získat dotaci.
Konečně zastupitelstvo odsouhlasilo záměr na pronájem fotbalového hřiště (byl již zveřejněn na úřední
desce), doplnění sběrného místa o kontejnery, buňku a kamerový systém – realizace je ale podmíněna
získáním dotací, neboť z vlastních prostředků nelze tento záměr realizovat.
Kromě záměru na revitalizaci Braškovského potoka bylo odsouhlaseno uzavření smluv. Tyto smlouvy
již byly podepsány.
František Haas

Zprávy z obecního úřadu
Usnesení

Výsledek hospodaření obce k 31. 5. 2012
výsledek od
začátku roku

27. schůze rady 5. 3. 2012
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• informaci MŽP o zrušení st. povolení a předání k novému projednání ve věci výstavby „Spalovny“ v obci V. Dobrá
• informaci o plnění „Programu výstavby“
• stav přípravy a programu 7. zasedání zastupitelstva 19. 3. 2012
•

•

souhlasí a předkládá k odsouhlasení zastupitelstvu obce
• s uzavřením SoD na celoroční údržbu veř. zeleně podle cenové nabídky s.r.o. „Zakládání a
údržba zeleně“ a jejím doporučením k odsouhlasení na 7. zasedání ZO
• s odesláním žádosti na ŘSD, aby vykoupili obecní pozemek p.č. 1471/2 v k.ú. Doksy (rychl.
komunikace R6)
• s uzavřením smlouvy o zřízení věc. břemene s RWE GasNet – STL plynovod na poz. p.č. 256/4
• s návrhem programu 28. schůze rady 2. 4. 2012
schvaluje
• doplněný program 7. zasedání zastupitelstva 19. 3. 2012

28. schůze rady 2. 4. 2012
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• informaci o plnění „Programu výstavby“
• hodnocení 7. zasedání zastupitelstva 19. 3. 2012
•

•

souhlasí
• se zařazením akce „Revitalizace Braškovského potoka do „Programu výstavby“
• se záměrem výkupu pozemků na Toskánce mezi ul. Polní a dálnicí s možností doplnění zeleně,
event. zřízení dětského hřiště
• se záměrem zřídit v bývalém objektu kina na Braškově lékárnu a restauraci, event. další obč.
vybavenost
• s objednáním nového kolmého leteckého snímku obce
• s převodem hospodářského výsledku MŠ z r. 2011 ve výši 16.001,16 Kč do rezervního fondu
školy
• s pořízením závory k Brašk. rybníku do 20 tis. Kč
• s uzavřením smlouvy o zřízení věc. břemene ul. Lesní, smyčka kNN p.č. 307/10
• s návrhem programu 29. schůze rady 16. 4. 2012
vyjadřuje
• poděkování členkám Sboru pro občanské záležitosti za vynikající práci

29. schůze rady 16. 4. 2012
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• informaci o plnění „Programu výstavby“
• zprávu o hospodaření obce k 31. 3. 2012 a informaci o výsledku auditu
•

souhlasí
• s provedením provizorních oprav komunikací Pod Horkou a části ul. Budovatelů
• s provedení opravy části oplocení MŠ
• s návrhem programu 30. schůze rady 30. 4. 2012

30. schůze rady 14. 5. 2012
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• aktuální informaci o plnění „Programu výstavby“
• zprávu o hospodaření obce k 30. 4. 2012
•

souhlasí
• s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na
„Stavební úpravy a přístavbu OÚ Braškov“ ve výši 3.855.947 Kč
• s opravou oplocení MŠ
• se záměrem na odkup pozemku mezi ul. Polní a silnicí R6 na Toskánce
• s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu části pozemku p. č. 386 pro
chodník Braškov – Kyšice se Středočeským krajem
• s příspěvkem 10.000 Kč na dětský tábor mladých hasičů
• s návrhem programu 31. schůze rady 28. 5. 2012

31. schůze rady 28. 5. 2012
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• aktuální informaci o plnění „Programu výstavby
•

•

souhlasí
• návrhem programu a termínem konání 8. veřejného zasedání zastupitelstva 25.6.2012
• s účastí obce na veř. obchodní soutěži PF ČR a odkupem pozemku p.č. 50/2
• s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce a.s. na zřízení věc. břemene – smyčka
na kNN pro poz. č. 241/62
• s návrhem programu 32. schůze rady 11. 6. 2012
schvaluje
• po doručení 3 cenových nabídek na administrátora výběrového řízení na místní komunikaci
Budovatelů jako nejvýhodnější nabídku ing. Tošovského – EP Consult s.r.o za 40 tis. Kč

rozpočet po
změnách

%

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
poplatek za odnětí lesa
daň z nemovitosti

2 833 007,61
626 684,43
61 904,19
71 914,52
616 674,07
1 443 430,40
12 400,00
14 873,64

6 000 000,00

47,00%

600 000,00

2,00%

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

7 270,00
2 100,00
5 170,00
377 782,00
267 447,00
13 855,00
96 480,00
2 385,00
15 618,50
36 737,39
3 890,00
10 916,21
3 958,00
1 100,00
5 858,21
980 712,60
107 850,00
2 849 715,00
200 000,00
1 500 000,00

20 000,00

36,00%

580 000,00

65,00%

30 000,00
60 000,00
45 000,00
3 040,00
50 000,00

8,00%
26,00%
82,00%
128,00%
22,00%

981 000,00
258 800,00
3 800 000,00
0,00
1 500 000,00

100,00%
42,00%
75,00%

0,00
0,00
13 291,00
458 850,00

12 000,00
18 000,00
0,00
458 850,00

100,00%

PŘÍJMY C E L K E M

9 412 898,95

14 416 690,00

65,00%

V Ý D A J E :
NEINVESTIČNÍ
opravy silnice,chodníky,údržba,rybníky
MŠ - příspěvek na provoz
ZŠ - příspěvek na neinv.výdaje
knihovna - knihy a odměna
kronika - materiál a odměna
Sbor pro občanské záležitosti
podpora mlád.oddílu kopané
hřiště vč.dětského koutku - provoz
dětské hřiště
hřiště Valdek
veřejné osvětlení - el.energie
veřejné osvětlení - údržba
veřejná zeleň
odpady celkem (VaN,CZ ekologie)
MPS zál.na známky
likv.velko.odpad
nebezp.odpad
sportovní ativ.mladých hasičů
Sdružení dobrovol.hasičů
správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)
odměny zastupitelstva
platy zaměstnanců
platy za 12/2011
různé práce pro OÚ
pov.poj.na soc.zab.
pov.poj.na zdr.poj.
zák.poj.odpovědnosti
právní služby
poj.obecního majetku
popl.za měř.rychlosti v obci
všeobecný mat.
nákup DHM (archiv)
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)
daň z příjmu práv.osob za obec
kauce na pozemek
příspěvek na hřbitov M.Přítočno

0,00
100 000,00
320 025,00
20 637,00
0,00
11 899,00
0,00
35 160,00
3 528,00
31 632,00
127 520,00
86 346,00
84 225,00
339 563,40
202 240,00
130 477,00
6 846,40
43 055,00
121 446,28
1 046 385,95
225 374,00
202 107,00
175 930,00
40 800,00
50 529,00
38 122,00
582,00
2 710,00
34 201,00
7 960,00
11 325,00
54 728,40
940,00
1 795,00
27 440,00
6 220,00
1 919,00
22 999,45
5 065,50
26 739,00
2 440,00
51 155,00
0
0
4 686,00
1 200,00
49 418,60
458 850,00
7 150,00
49 990,50

120 000,00
200 000,00
300 000,00
40 000,00
10 000,00
40 000,00
100 000,00
310 000,00

0,00%
50,00%
107,00%
52,00%
0,00%
30,00%
0,00%
11,00%

250 000,00
100 000,00
600 000,00
630 000,00

51,00%
86,00%
14,00%
54,00%

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

22,00%
49,00%
42,00%

458 850,00

100,00%

50 000,00

100,00%

celkem

2 852 253,13

6 158 850,00

46,00%

INVESTIČNÍ:
projekty a inž.činnost
rekonstrukce OÚ-rozšíření ordinace,bez zateplení
rekonstrukce č.p. 31
územní plán
Sběrné místo
koupě pozemku (Aelia Property, poz.245/7)

0,00
2 006 393,00
2 501 583,14
0,00
1 871 082,00
216 141,00

400 000,00
2 071 000,00
2 385 000,00
100 000,00
1 872 000,00
155 000,00

0,00%
97,00%
105,00%
0,00%
100,00%
139,00%

celkem

6 595 199,14

6 983 000,00

94,00%

VÝDAJE CELKEM

9 447 452,27

13 141 850,00

72,00%

OSTATNÍ PŘÍJMY:
Smlouva hasiči (Kyšice)
Smlouva hasiči (V.Dobrá)
Přijaté pojistné náhrady
Daň z příjmu práv.osob za obec

VÝDAJE CELKEM
PŘÍJMY CELKEM
ROZDÍL
Výsledek hospodaření k 31.12.2011
Zůstatek BÚ celkem
z toho:
Zůstatek na BÚ Spořitelna
Zůstatek na BÚ -prodejna

-9 447 452,27
9 412 898,95
-34 553,32
2 294 181,95
2 259 628,63
2 258 627,33
1 001,30

100,00%

0,00%
0,00%

Zprávy z obecního úřadu
PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV — aktualizace červen 2012
NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)
NÁZEV AKCE – PROJEKTU
VÍCEÚČELOVÁ HALA, OPLOCENÍ HŘIŠTĚ,
DĚTSKÝ KOUTEK NA HŘIŠTI

STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE
Vydáno stavební povolení, o jehož
prodloužení bude třeba požádat.

chodník Braškov–Kyšice

chodník Toskánka

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE

MANAŽER
PROJEKTU
ing. Dolejšová,
ing. Doksanský

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

27000

3184

Zpracována.

5100

4600

500

Pro novou žádost
ing. Dolejšová,
bude dokumentace
ing. Doksanský
přepracována a doplněna.

350

0

350

4060

3800

260

Je zpracována vč. opravy
B. Bečka
střechy a zateplení fasády.

Ordinace uvedena do provozu 2.4.2012. Uzavřena smlouva
o dotaci z FROM Stč. kraje na 3.800 tis. Kč

Dokumentace zpracována, je vydáno
stavební povolení. Je požádáno o dotaci.

2000

1600

400

Zpracována.

B. Bečka

Jde o likvidaci havárie a rekonstrukci celé střechy.

Zpracována studie a žádost o dotaci z
FROMu.

1550

1470

80

Nutno zpracovat.

Ing. Dolejšová

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

Je zpracován návrh tras.Ing. Kolrusz
ověří možnosti ﬁnancování na SFŽP

1200

960

240

Zpracovat dokumentaci a
žádost o dotaci.

ing. J. Kolrusz

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

ADSUM zpracovává návrh u dopravních
opatření a značení.

150

0

150

Zpracována.

ing. J. Kolrusz

Jde o úpravu dopravního značení, zvyšující bezpečnost
chodců.

Žádost o dotaci nebyla schválena,
Bude proto opakována pro příští rok
a dokumentace bude rozšířena o
parkoviště a část ul. K Háji.
Projednání s orgány a organizacemi
proběhlo 29.6.2011, všechna jejich vyjádření
ÚZEMNÍ PLÁN VČETNĚ DOKUMENTACE SEA již byla předána Útvaru hl. architekta Města
Kladna. Návrh ÚP je dokončen a byl veřejně
projednán 26.4.2012.
Dokumentace je zpracována, vydáno stav.
REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU povolení, stavba je zahájena vč. opravy
střechy a zateplení, bude dokončena v
A ZŘÍZENÍ ORDINACE
r. 2012.

REKREAČNÍ A IZOLAČNÍ ZELEŇ V OBCI
BRAŠKOVTOSKÁNKA
SPOJOVACÍ CHODNÍKY A PĚŠÍ KOMUNIKACE
přístup do lokality Družec spolu s rekonstrukcí
odvodnění v sev.části Valdeka
zvýšení bezpečnosti chodců na silnici
Valdek–V. Dobrá

z toho
NÁKL.
DOTACE
OBCE

30184

PARKOVIŠTĚ A KOMUNIKACE SPOJUJÍCÍ
SPORTOVIŠTĚ

REKONSTRUKCE STŘECHY MŠ BRAŠKOV

CELKEM

Pro nesouhlas majitele pozemku bude
chodník veden po zatrubněném příkopu

Je zpracován návrh dokumentace

3850

2890

Žádost o dotaci bude opakována pro r. 2013

Návrh ÚP byl předán Útvaru hl. architekta Magistrátu
města Kladna a projednán se Stč. krajem. Stanovisko
obce k námitkám a připomínkám bylo předáno Útvaru hl.
architekta.

p. Haas

960

Dokumentace zpracována. p. Haas

Jde o chodník v délce asi 700 m, navazující na chodník v
Kyšicích. Bude požádáno o dotaci SFDI. Je vydán územní
souhlas a stav. povolení, proti kterému se odvolal majitel
soused. pozemku arch. Müller.

Ing. Dolejšová

Jde o chodník podél silnice v zastavěné části Toskánky.
Bude požádáno o dotaci SFDI.
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Pozemek pod komunikací není ve vlastnictví obce, je
nutné ho odkoupit. Vlastník na naše žádosti nereaguje.
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Je zpracována, část bude
nutno aktualizovat.
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Úpravy nelze ﬁnancovat bez dotací, očekáváme vyhlášení
vhodného dotačního titulu.

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
ulice V Dubinách
ostatní komunikace

Jde o místní komunikace V Zátiší, Pod
Horkou, K Háji (část), Akátová, U Dubu a
V Podlískách.

PODIUM NA HÁJI

Ověřují se možnosti získání studie.
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Bude zpracováno až po
schválení studie.

B. Bečka

REVITALIZACE BRAŠKOVSKÉHO
POTOKA

Rozeslány žádosti o nabídky na zpracování
studie.
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Bude zpracováno až po
schválení studie.

F. Haas

O spolupráci a event. spoluúčast požádáno Město Unhošť
a Obec Kyšice.
Zpracoval F. Haas, červen 2012, projednáno jako návrh 32. schůzí rady obce 11.6.2012

Komentář k tabulce:
Porovnáním s poslední aktualizací z února 2012 vyplývá, že u akce „Parkoviště a komunikace spojující
sportoviště“ je přepracována a doplněna dokumentace tak, abychom mohli opakovaně požádat o dotaci.
Návrh územního plánu, byl projednán s veřejností 26.4.2012 a pořizovatel v současné době zpracovává
stanoviska projektanta, ing. Morávkové (ÚSES) a obce k námitkám a připomínkám z onoho veřejného
projednání.
Na rekonstrukci budovy obecního úřadu se konečně podařilo uzavřít smlouvu o dotaci z FROM
Středočeského kraje ve výši 3.800 tis. Kč a akce by měla být realizována v tomto roce.

U akce „Chodník Braškov – Kyšice„ zamítl Středočeský kraj odvolání arch. Müllera a stavební povolení
nabylo právní moci – snažíme se proto opakovat žádost o dotaci na SFDI současně s žádostí o dotaci na
chodník Toskánka.
Rada obce po schválení zastupitelstvem odsouhlasila odkoupení části pozemku na Háji, na němž by
mělo být zřízeno pravděpodobně mobilní podium. Na tuto akci bude zpracována studie a po jejím schválení bude zpracována dokumentace, stejně jako akce „Revitalizace Braškovského (Černého) potoka“. Na
zpracování studie na tuto akci jsme již požádali o předložení nabídek.
Dokončené akce byly ze seznamu vypuštěny.
František Haas

Z mateřské školy
V pátek 1. června jsme pro děti z mateřské školy a jejich rodiče připravili zahradní párty. Protože děti byly
celý rok šikovné a dělaly nám radost, na oplátku jsme chtěli udělat radost my jim. Od rána jsme sledovali
oblohu v neblahém tušení, že živlům je to úplně jedno, jaké potřebujeme počasí. Odpoledne se konečně vyčasilo a bylo krásně teplo. Rozdaly se deky pro pohodlné sezení, rodiče se usadili, aby dobře viděli. Maminky
a babičky připravily samé dobroty na pohoštění, uvařila se káva a mohlo se začít. Paní cvičitelka s dětmi
z taneční přípravky předvedla taneční představení v trávě a mezitím dorazil klaun. Program byl pro děti
připravený jako indiánský den. Na ten jsme se s dětmi připravili, vyrobili jsme si indiánské čelenky. Hudba,
děti skotačily, ale ne dlouho. Spustil se liják a ne a ne skončit. Záchranné plachty moc nepomohly a tak jsme
se všichni kvapem stěhovali do školky. Židle, pohoštění, pekáče, technika, lidi, děti, no pořádný zmatek. Když
se vše zorganizovalo, program pokračoval v omezených podmínkách. Na závěr jsme „vyřadili“ naše školáky,
kteří půjdou v září do základní školy. Dostali šerpy, tašku s dárečky do školy a vysvědčení z mateřské školy.
Akce byla sice počasím poznamenaná, ale věříme, že děti měly radost spolu s rodiči. Alespoň budeme
dlouho vzpomínat. Všem školákům přejeme dobrý start v základní škole, na kterou jsme je celou dobu v mateřské škole připravovali.
Eva Střelečková

VESELÉ ODPOLEDNE NA HŘIŠTI
To naopak v sobotu 9. června počasí přálo všem, co se zúčastnili programu Honzy Lukavského na fotbalovém hřišti.
Kulturní komise spolu s hasiči připravili pro děti veselé odpoledne. Program připravil moderátor Jan
Lukavský tak, aby se děti bavily. Hasiči připravili dětem překážkovou dráhu, aby si mohly vyzkoušet, jak to
chodí při nácviku akcí. Zpočátku to nevypadalo, že se děti sejdou, ale nakonec jich přišlo kolem 60 – ani se to
na té ploše nezdálo. Na zábradlí vlály balónky pro děti a u stolku organizátoři měli připravené drobné dárky
za účast, které obstaraly ženy, které chodí cvičit do mateřské školy. Jak se zdálo, tak největší úspěch mělo
malování na obličej – každé dítě odcházelo vyzdobené, že bychom je ani nepoznali. A protože se tím program
poněkud protáhl a sportovci již čekali na uvolnění hřiště, nedostalo se ani na závody. Přesto věříme, že se
děti bavily a užily si sobotní odpoledne.
Poděkování všem organizátorům a f. Kartex za plakáty.
za kulturní komisi Eva Střelečková

Zprávy z komisí
AKTUÁLNÍ STAV NOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCE BRAŠKOV PRO ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Jedná se o dva záměry, podrobně zveřejňované v Braškovských novinách v březnu a v září 2011.
První z nich má za cíl zmírnit negativní účinky dálnice R6 s pracovním názvem pro účely dotace ze SFŽP „Dokončení interakčních krajinných prvků IP2, IP3 a IP4“. Naši snahou je dokončit tzv.
izolační pás zeleně pod dálnicí. To znamená navázat na malý nedokončený úsek lesního pruhu nad
Braškovem u nadjezdu o šířce 20 m na obě strany tak, aby byla odstíněna dálnice od Toskánky až k
Valdeku. Podmínkou pro realizaci však je získání částí několika desítek pozemků za přijatelnou cenu
pro výsadbu lesních dřevin. Cena by měla být adekvátní skutečné půdní bonitě bezprostředně u dálnice.
Druhý záměr sleduje odvodnění cest a polí v severní lokalitě pod Valdekem až od Kejmarovy
skalky a z Dubin s pracovním názvem „Revitalizace lokálního biokoridoru LBK2“. V podstatě se jedná
o obnovu původní přírodní strouhy, směřující do systému potoků pod Valdeckým lesem, jejichž soutok
pak napájí Kačák ve Družci. Horní část této strouhy od zděného kanálu světlosti 200 cm pod silnicí
byla za minulého režimu cynicky rozorána a zbylo jen torzo strouhy v dolní části. V důsledku toho se
tento kanál zanesl do dvou třetin výšky, srážková voda se rozlévá v polích po obou stranách silnice a
půda se znehodnocuje. Navíc je kanál pod silnicí, která je přivaděčem k R6, ohrožen destrukcí, jak je
patrné z obrázku. Součástí záměru je rovněž podél strouhy vytvořit cestu pro pěší včetně stromové
aleje, která by přirozeně navázala na aleje a cesty v doberském a družeckém katastru. Záměr je opět
závislý na získání částí dotčených pozemků. Rezolutně odmítavé stanovisko má kupodivu majitelka
nejpodmáčenějšího pozemku s rozoranou strouhou, bezprostředně navazujícího na kanál pod silnicí.
Oba záměry jsou zapracovány do nového Územního plánu obce, resp. do jeho nedílné části –
Územního systému ekologické stability (ÚSES) a je již zpracována i I. etapa dokumentace „Projekt
ÚSES a vegetačních úprav“. Vzhledem k dřívějšímu odmítavému postoji některých vlastníků pozemků
nebyla překvapivá ani jejich stanoviska k novému Územnímu plánu, který byl veřejně projednáván
v obci 26. dubna t.r.
Proto jsme předtím využili další nástroj, jako možnost k prosazení těchto záměrů. Ministerstvo
životního prostředí rozeslalo v březnu „Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011“ s tím, že zahajuje zjišťovací řízení k této koncepci. Po prostudování tohoto rozsáhlého
programu jsme zpracovali a odeslali stanovisko, které přikládáme v plném znění:
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Zahájení zjišovacího ízení ke koncepci „Program rozvoje územního obvodu Stedo!eského
kraje – aktualizace 2011“.
Stanovisko obce Braškov.
Obec Braškov se dv:ma osadami Valdek a Toskánka, se nachází 4km jižn: od Kladna na
velmi exponované silnici II/118 ve sm:ru na Beroun. Valdekem prochází rovn:ž siln: exponovaná
silnice III/0063, která je sou.asn: p@ivad:.em k rychlostní R6. Tato rychlostní komunikace protíná
necitliv: obec tak, že odd:luje v t:sné blízkosti osadu Toskánka. Obec Braškov navíc leží v pásmu
kategorie B uvnit@ kružnice o polom:ru 14km od mezinárodního letišt: Praha – Ruzyn:. Sportovní
letišt: Kladna je vzdáleno od obce mén: než 1km. Ob.ané Braškova si proto právem st:žují na
nadm:rný hluk, vibrace, zvýšenou prašnost a exhalace a na pokles cen nemovitostí. Nejv:tší podíl
na t:chto negativních jevech má bezesporu t:žká nákladní doprava, kterou je nutno z obce vylou.it.

Ve stati Infrastruktura – silni!ní doprava (s.30) proto vítáme, že p@i stavb:
aglomera.ního okruhu II/101 bude na prvním míst: práv: úsek UnhošI – Rudná, který by p@ipojil
tah z Kladna na Beroun na D5 a tím by problém zásadn: @ešil. Než ale k realizaci dojde, žádáme
náhradní @ešení, které spo.ívá v odvedení t:žké nákladní dopravy z Kladna na R6 v uzlu Fialka
s odpovídajícím dopravním zna.ením pro Braškov a Valdek, stejn: jako má UnhošI.
Ve stati .istota ovzduší na s.19 ve vý.tu dálnic a rychlostních silnic chybí R6, která tam
zajisté pat@í. I ona pat@í mezi liniové zdroje nadm:rného hluku a nadm:rných emisí – zejména
suspendovaných PM10, benzo(a)pyrénu a oxidL dusíku.
Železni!ní doprava, která je bezesporu levn:jší a ekologi.t:jší než doprava silni.ní, je
stále mén: používána a silnice II. a III. t@íd s neodpovídajícími parametry jsou p@et:žovány.
Dále považujeme za dLležité upozornit na špatný technický stav zanešeného propustku o sv4tlosti
200cm pod silnicí III/0063 (p@ivad:. k R6) mezi Valdekem a Velkou Dobrou. Propustek by m:l
odvád:t srážkové vody z rozsáhlého území severn: od Valdeka do povodí Ka.áku ke Družci, avšak
jeho funkce je zna.n: omezena. Je zanešen do 2/3 výšky, protože za silnicí byla p@ed léty rozorána
.ást vodote.e. P@i v:tších srážkách se vytvá@í po obou stranách silnice mok@ady a zanášení
propustku se dále zhoršuje a ohrožuje jeho stabilitu.
Ke stati C.4. Stávající problémy životního prostedí v dot!eném území musíme zmínit
problém s budováním izola!ní zelen4 od rychlostní R6. P@i stavb: této komunikace RSD
realizovalo jen malou .ást zeleného pásu a pro v:tší .ást nevykoupilo ani pot@ebný pozemek. Dnes
je to pro obec ne@ešitelný problém, protože vlastníci pLdy požadují za pozemky vysoké ceny,
p@estože je z@ejmé, že pLda ve 20m širokém pásu bezprost@edn: u dálnice nemLže mít bonitu
vhodnou pro p:stování zem:d:lských plodin. Máme p@ipraven projekt ÚSES a vegeta.ních úprav
na dokon.ení izola.ní zelen:, ale realizace není možná pro vysoké náklady na výkup pozemkL.
Žádáme o pomoc p@i @ešení.
P@estože z hlediska ochrany p@írody je nutno „podporovat p@ednostní využívání zastav:ných
.i zdevastovaných území oproti nezastav:ným územím“ (s.28), je neustále vyvíjen tlak na
výstavbu „Pilotní a demonstra!ní linky na likvidaci odpad< vakuovou pyrolýzou“ v lokalit:
naprosto nevhodné. Lokalita se nachází sice v katastru sousední obce Velká Dobrá, ale od naší obce
je vzdálena cca 1km. Mén: než 1,5 km se nachází území NATURA 2000 (EVL CZ0213038), mén:
než 0,5 km leží P@írodní park Povodí Ka.áku a P@írodní památka Veselov a cenné lu.ní území p:ti
p@írodních potokL pramenících v p@ilehlých lesích zakotvené v plánu ÚSES a navazujících na
CHKO K@ivoklátsko. Krom: toho je v p@edloženém materiálu správn: konstatováno, že St@ední
)echy jsou nejvíce urbanizovaným a industrializovaným územím. Vzhledem k výše uvedené
expozici všech stávajících negativních vlivL není možno p@ipustit možnost dalšího zat:žování
životního prost@edí. ZdLrazWujeme, že se jedná o ádn4 neov4enou a nedoloženou technologii
s vysokým stupn4m rizika provozování. Proto všechny okolní obce již jednou daly jasn: najevo,
že nikdy v tomto míst: takový provoz nep@ipustí.

Ing. Vladimír Dráb
starosta
Poslední odstavec stanoviska týkající se protestu proti záměru výstavby spalovny odpadů ve
Velké Dobré již naštěstí ztratil na aktuálnosti. Spontánní protest dotčených obcí si vynutil deﬁnitivní zastavení tohoto nebezpečného pokusu.
K prosazení záměrů dokončení izolační zeleně u dálnice a navíc omezení kamionové dopravy
v obci hodláme využít i právě došlou výzvu Kraje – „Aktualizace programu ke zlepšení ovzduší na
území Středočeského kraje“.
Ing. Jiří Kolrusz,
Komise pro životní prostředí

Pohled do zaneseného kanálu pod Valdekem

Knihovna
CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
BELETRIE
Adam, P.: Nesvatá trojice
Altman, J.: Pozorovatelé
Brown, S.: Exkluzivně
Flandy, T.: Biologický úder
Dovrtělová, M.: Sólo pro plavčíka
Faulkner, W.: Divoké palmy
Hartman, J.: Smrt ve tvém náručí
Heitman, L.: Přistávací dráha
Howard, L.: V náruči snů
Christie, A.: Plavý kůň
Christie, A.: Vražda v Mezopotámii
Christie, A.: Třetí dívka
Le Cardo, J.: Nejhledanější muž
Leon, D.: Smrt v opeře
Marsh, N.: Smrt za zimního slunovratu
Monyová, S.: Matka v koncích
Monyová, S.: Pletky s osudem
Monyová, S.: citová divočina
Monyová, S.: Dvacet deka lásky
Parker, R.: Zub za zub
Přeper, D.: Svět Habsburků
Robb, J.D.: Smrtící vize
Roberts, N.: Past na dobrodruha
Sacher, R.: První láska
Smetanová, P.: Pod cypřišem se sklenkou ouza
Steelová, D.: Dům pro mou lásku
NAUČNÁ LITERATURA
Batchelor, J.: Encyklopedie letectví
Brown, S.: Feng-shui od A do Z
Brýdová, M.: Šperky z Fimo hmoty
Cramm, D.: Vaříme pro kojence
Dusy, T.: 50 pomazánek
Ele eriadu, M.: Marta a Tena dvojhlasně
Králiková, M.: Pletení košíků
Perina, L.: Originální ruční práce
Powerová, J.: Korálky – jak na to
Špaček, L.: Deset let s Václavem Havlem
Wilkinson, R.: Patchwork pro šikovné ruce
Zajíc, J.: Nač se ptají hvězdy hvězde
Omáčky, dipy a drezínky
Grilování
KNIHY NA CESTY
Malá výletní kniha ČR
David, P.: 100 hradů, zámků a tvrzí
David, P.: Za strašidly na hrady a zámky 1.-3. díl
Jordanová, R.: Historická města Čech a Moravy
Koláček, L.: České středohoří

Hasiči informují
Obleková, E.: Výlety s dětmi
Paulík, I. Vysočina
Paulík, I.: Šumava
Paulík, I.: Západ jižních Čech
Paulík, I.: Okolím Berounky
Paulík, I.: 77 výletů s dětmi po Čechách
Zeman, J.: Krkonoše
Zeman, J.: Praha a okolí
Půjčovní doba: STŘEDA 16,00–18,30 hodin

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE
Petr DAVID: ZA STRAŠIDLY NA HRADY
A ZÁMKY
50 rodinných výletů
Kolik tajů skrývají zámky a romantické zříceniny našich hradů?
Vydejte se na Edelštejn do náruče lidožravých
obrů, za princeznou a divým psem na Hertenštejn
anebo podél zlaté řeky do Českého Šternberka. Navštivte tajemné templáře v Choustníkově Hradišti,
kostlivce s diamantovýma očima na Lipnici či ducha mnicha Tobiáše na Jezeří – stačí si jen vybrat.
Kniha obsahuje padesát turistických map,
barevné fotograﬁe, výškové proﬁly, obrázky pohádkových bytostí i pohádkových tras. Nechybějí
otvírací doby, restaurace, možnosti parkování a
mnoho dalších dobrých rad k příjemnému putování.
Jiří BÍLEK: PRVNÍ KNĚŽNA ANEB ZÁVRAŤ MOCI
Po vítěžství na Turském poli a ovládnutí luckého
knížectví se Bořivoj stává nejmocnějším knížetem v
zemi a postupně dostává do podřízeného postavení
i ostatní knížata. Využívá toho, že velkomoravský
vládce Svatopluk bojující s východofranckým králem Arnulfem potřebuje jeho pomoc, a upevňuje
svou moc. Nakonec se ale dostává se Svatoplukem
do sporu a musí mu dát mezi rukojmími také svého
syna Spytihněva a nechat se na Moravě pokřtít. Po
návratu buduje na Hradci první křesťanský kostel
v Čechách, kde je pokřtěna Metodějem i Ludmila se
synem Vratislavem Proti Bořivojovi jako nepříteli
víry předků vypukne povstání…
Věra Přibylová, knihovnice

Okénko pro děti
Milé děti,
bíží se prázdniny. Srdečně Vás zvu do naší knihovny, kde na vás čeká řada pěkných knih. Určitě
se také chystáte na tábor nebo s rodiči někam na dovolenou. Předpokládám vám nápad, jak se bavit.

Uplynulé čtvrtletí bylo pro hasiče náročné z mnoha ohledů. Vyjížděli jsme v dubnu ke dvěma požárům
lesa. První požár velikosti cca 20×25 metrů lesního podrostu byl ve Valdeckém lese poblíž silnice mezi Horním
a Dolním Bezděkovem a bylo složité jej nalézt díky minimálnímu vznikajícímu kouři. Požár byl za vzájemné
spolupráce s jednotkami HZS Kladno a JSDH Unhošť likvidován jedním proudem C. Druhý požár způsobený
vypalováním kabelů byl likvidován o dva dny později v Dubině poblíž fotbalového hřiště. Naštěstí se nejednalo
o velký požár a byl zlikvidován během několika minut jedním proudem C a ženijním nářadím.
V květnu jsme zasahovali u dvou dopravních nehod. V prvním případě se jednalo o osobní vozidlo Porsche Cayenne, které sjelo do hlubokého příkopu mezi Valdekem a Kyšicemi. Po příjezdu jsme po provedených
protipožárních opatření vyprostili vozidlo z příkopu na přilehlou komunikaci. Další nehoda se stala u braškovského rybníka 26. května, kdy vozidlo narazilo do zdi poblíž silnice. Po zajištění první pomoci a provedení
protipožárních opatření u vozidla jednotka asistovala u nehody do příjezdu sanitky a dopravní policie.
Ve dnech 27. a 28 .4. 2012 prováděla naše jednotka, stejně jako v loni, požární asistenci při III.Středočeských pivních slavnostech, které se konaly na letišti Velká Dobrá. O tuto službu jsme byli požádáni vedením
Středočeského kraje a středočeským HZS.
Krom zásahů se hasiči zúčastnili také soutěží,
např. Dědkiády 2012 pořádané SDH Velvary. Závody v
požárním útoku byly vypsány pro kategorii muži starší
35 let. Letos proběhla na tomto sportovním klání naše
premiéra a myslíme, že docela úspěšně. Skončili jsme
na 5. místě s časem 34,04 sekund. Na závody jsme
trénovali spolu s mladými hasiči a oběma závodním
družstvům trénink velmi pomohl. Ani letos jsme nevynechali dětské dny v Braškově nebo Velké Dobré, kde
jsme zajišťovali ukázky hasičského sportu předváděné
mladými braškovskými hasiči.
Hasiči Braškov

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané,
Druhé čtvrtletí letošního roku bylo pro malé hasiče velmi úspěšné.
Krom pravidelných tréninků byli mladí hasiči na prohlídce Hasičské stanice Prahy 2 v Sokolské ulici a
dále v Policejním muzeu v Praze, kde si na kolech zajezdili na pěkném dopravním hřišti.
Ve 4. kole hasičské ligy, které se konalo již venku ve Stehelčevsi skončili Tazmáni na 5. a Soptíci na
9. místě. Zjistili jsme, že málo zvládáme šplh na laně, na kterém do budoucna budeme muset zapracovat.
Na poslední kolo hasičské ligy jsme jeli do Hřebče na tzv. Železného Soptíka, což je závod jednotlivců ve
kterém se 5 nejlepších časů sečte pro družstvo. Mezi Tazmány nám rostou opravdoví šampioni. Závodník
Rostislav H. se umístil v kategorii mladší chlapci na skvělém 3. místě a hned za ním byl další náš Tazmánec
Michal Š. Celkově se Tazmáni umístili na absolutním 5.
místě, z našeho okresu byli na 3. místě, které se zároveň
započítávalo do celoroční soutěže. Celkově Tazmáni v
celoroční hasičské lize získali doposud nejlepší celkové
umístění – 3. místo!
1.–3. června se konal závěrečný soutěžní víkend v
okresním „Plamenu“. Letos ho pořádalo SDH Vinařice
na fotbalovém hřišti. Účastnilo se jí pouze družstvo
Tazmánů.
Děti se moc těšily na spaní pod stanem a společné
soutěžení a hry. I když počasí bylo v noci chladné,
přes den se v celku vydařilo. Z podzimu se do soutěže
Plamen započítává výsledek z branného závodu tzv.
ZPV, na kterém byly první. To byl výborný vstup do
3denních závodů.
První den se běžela Štafeta dvojic a v ní byly na 2.
místě. Sobota je vždy nejnáročnější, běží se 3 závody. Štafeta 4x60m – 2. místo, útok CTIF – 1. místo a štafeta
CTIF – 4. místo. To nám zůstalo i přes neshody s rozhodčími při překonání žebřinové překážky a přes oﬁciální,
ale bohužel neuznaný protest. Děti se ale nenechali nesprávným výrokem rozhodčích vyvést z míry a v neděli
při požárním útoku překonali všechny své dosavadní výsledky o 6 vteřin, čímž si udržely celkové ZLATÉ místo.
Dosáhli tím svého největšího dosavadního úspěchu.
Abychom i další rok mohli bojovat o dobrá umístění, budeme na konci prázdnin pořádat pro mladé
hasiče soustředění.

Založte si PRÁZDNINOVÝ DENÍK.
Přeji vám hezké prázdniny naplněné pohodou a horou pěkných zážitků.
Věra Přibylová, knihovnice

Prázdninový deník
Prázdniny ve volné přírodě, to je hotová hora vzpomínek… Než je zapomeneš,
vezmi si honem tlustý sešit a všechny si
je zapiš. Kamarádům se tvůj nápad zalíbí
natolik, že tě spousta z nich začne napodobovat a psát si prázdninový deník taky…
potom si je můžete navzájem porovnat.

Nejlepší…
a nejhorší!
Do deníku zapiš, co se tobě i
tvým kamarádům přihodilo.
Nezapomeň na chvíle, kdy vám
bylo těžko nebo na špatné vtipy; těmhle situacím se s odstupem času většinou zasmějete
nejvíc.

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Scházíme se každý čtvrtek od 16:30 hod do 17:30 hod malí Soptíci.
A velcí Tazmáni od 17:00 hod do 18:30 hod.
M. Chalupová, vedoucí Mladých hasičů

Sběratelský zápal
Utřiď všechno, cos nasbíral: zajímavě tvarované kamínky, písek, který sis na každé
procházce nabral do bot, povedené i nevydařené fotograﬁe, peříčka z lesa i z polí,
mince a knoﬂíky, které jsi našel po cestě…
a nalep do svého alba, co se nalepit dá. Ze
všeho může být sbírka, tvrdí mladí svišti.
Jediné, čemu by se měl člověk vyhnout,
říká v duchu Dulík, je založit si sbírku
malérů.

Kresli a chtěj kresby
i od kamarádů
Některá z obrázků budou možná hotová mistrovská díla… a jiná naopak
nevzhledné čmáranice. Důležité je
hlavně, aby byly všechny původní.
Tvůj deník kresby náramně oživí.
Obvzlášť karikatury!

Dobré vtipy a správné adresy
Poznamenej si dobré vtipy a adresy
kamarádů, se kterými ses seznámil.
Třeba jim napíšeš. Z kamaráda na
prázdniny se může stát kamarád na
celý život… pokud si budete často
psát, co nového se vám přihodilo a
nové historky pro zasmání.

Pohlednice nebo fotky?
Pochopitelně obojí! Šetři si fotograﬁe na
to, co na pohlednicích nenajdeš: kamarády v různých situacích, místo, de jste
tábořili, louku, kde jste si hráli…
Pokud tohle všechno uděláš, mladí svišti
ti dávají slovo na to, žes svůj čas nepromarnil!
Z knihy Walta Disneye: „Zápisník mladých svišťů“

Sport
FOTBALOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE

1. 5. 2012

Výbor zdejší tělovýchovné jednoty – TJ Sokol BRAŠKOV uspořádal za krásného, skoro letního
dne 1. 5. 2012 od ranních hodin fotbalový turnaj mládeže věnovaný památce našeho bohužel již
zesnulého dlouholetého člena, a do takřka seniorského věku aktivního hráče pana Antonína DRÁBA.
Tento vitální sportovec a výborný kamarád by v dnešní době mohl být vzorem leckterému mladému začínajícím u fotbalistovi. Svým poctivým přístupem k fotbalu nejednou přispěl k důstojné
reprezentaci naší obce v rámci regionálních fotbalových soutěží.
A právě přání, aby co nejvíce mladých sportovců pokračovalo v jeho šlépějích, vedlo k uspořádání
tohoto sportovního klání.

MUŽSTVO STARŠÍCH ŽÁKŮ
Poprvé v historii fotbalového oddílu se starší žáci TJ Sokol BRAŠKOV stali vítězi a zároveň tedy i přeborníky okresu KLADNO!!! S impozantním skóre 84:12 a 56 body suverénně kralují
celé soutěži. Druhá Hřebeč se našim úspěšným mladíkům dívá na záda s devítibodovým odstupem.
Výbor TJ Sokol BRAŠKOV všem hráčům i realizačnímu týmu a rodičům našich sportovců, děkuje
za vzornou reprezentaci obce!!!!!
KLUCI DÍKY!!!!!!

TJ SOKOL BRAŠKOV POŘÁDÁ

Turnaje se zúčastnila kvalitní družstva z našeho regionu. Mužstva, která jsou určitě pojmem.
SK Kladno, Kablo Kročehlavy a mladý oddíl ze Slánska S.K. Zichovec.
Turnaj byl po technické stránce velice dobře připraven. Pro zúčastněná mužstva byly přichystány
reprezentativní ceny. Každé zúčastněné družstvo obdrželo dle umístění krásný pohár, s vyrytým
datem a názvem akce, dále pak k poháru i kvalitní fotbalový míč. Rovněž byly připraveny i ceny pro
nejlepšího střelce, hráče i brankáře turnaje. Každý z nich si odnesl k pěkné plastice s fotbalovým
motivem rovněž míč, a brankář rukavice.
Výbor TJ rovněž zajistil pro mládežnické sportovce občerstvení. Byl požádán o spolupráci pan
Jiří Brabec, majitel a provozovatel restaurace Stará Hájovna, který se celé akce zhostil na výbornou.
Připravil pro soutěžící občerstvení jak na hřišti, tak v restauraci.
Celý realizační tým pak byl mile zaskočen přítomností redakce České Televize, která o celé akci
připravila reportáž.
O fotodokumentaci dění jak na hřišti, tak v zákulisí se postaral pan Václav Žalud, kterému výbor
touto cestou děkuje.
Tak může být jen maličkou kaňkou fakt, že naši mladí borci , ač se snažili, skončili v konkurenci
silných soupeřů až na posledním místě. V prvním zápase o postup do ﬁnále podlehli S.K. Zichovci
1:4. A reputaci si bohužel nenapravili ani v zápase o třetí místo s S.K. Kladno. Tento kvalitní výběr
přestřílel braškováky v poměru 1:5 a třetí místo pak patřilo jemu.
Útěchou však se může stát fakt, že nejlepším brankářem celého turnaje byl vyhlášen NÁŠ Tomáš PAGÁČ.

NÁBOR
MLADÝCH FOTBALISTŮ

PŘÍPRAVKA!!!!

Přihlášky na: www.sokol.braskov@seznam .cz

TJ SOKOL BRAŠKOV POŘÁDÁ

15. ROČNÍK
MEMORIÁLU ZDEŇKA ZÁBRANSKÉHO

Vítězem celého turnaje se pak překvapivě stali mladí fotbalisté S.K. Zichovec , kteří ve ﬁnále
porazili Kablo Kročehlavy 2:1.
Pak již následovalo vyhlášení vítězů a předávání cen, kterého se samozřejmě zúčastnil syn
našeho kamaráda, na jehož počest byla celá akce prezentována , starosta obce pan Vladimír DRÁB.

TURNAJ SE KONÁ VE DNECH 11. A 12. SRPNA 2012 NA
STADIONU JAROSLAVA VALEŠE

TJ SOKOL BRAŠKOV

Turnaj byl účastníky i návštěvníky velice kladně hodnocen a výbor TJ Sokol Braškov chce i
nadále v této tradici pokračovat.

Statistika obyvatel obce ke dni 31. 12. 2011
OBYVATELÉ DLE VĚKOVÝCH
KATEGORIÍ
kategorie
Dospělí
Dospělí – muži
Dospělí – ženy

OBYVATELÉ DLE POHLAVÍ

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATEL
děti – 19 %

počet
828
396
432

Muži – 49 %

Ženy – 51 %

dospělí – ženy –
42 %

dospělí – muži –
39 %

Nelze určit – 0 %

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

33
14
19

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

160
87
73

RODINY DLE POČTU DĚTÍ
8 dětí – 0 %

VĚKOVÉ SLOŽENÍ DĚTÍ
2 děti – 13 %

4 děti – 0 %
1 dítě – 15 %

Děti (6–7 let)
Děti (do 3 let)

24
45

do 7 let – 39 %

7–15 let – 44 %

5 dětí – 0 %
3 děti – 1 %
0 dětí – 71 %

Celkem obyvatel
Průměrný věk obyvatel

1021
40,4720861900

Otevření cyklostezky

15–18 let – 17 %

A léta běží…
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Rozloučili jsme se s našimi občany:
Marie HOUŠKOVÁ
8. 5. 2012 (79 let)
Jaroslav TROUSIL
15. 5. 2012 (95 let)
Jaroslava BRÁZDOVÁ
1. 6. 2012 (89 let)

Čest jejich památce

Narodila se:
Soﬁe LACHMANOVÁ
13. 5. 2012
Blahopřejeme
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