BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

červen 2013

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

12. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV
které se koná

V PONDĚLÍ 24. ČERVNA 2013 V 17,00 HOD.
NA OBECNÍM ÚŘADĚ BRAŠKOV
s tímto programem:

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

8.
9.

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 11. ZASEDÁNÍ
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2012 A VÝSLEDEK AUDITU
SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012
ZPRÁVA O FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 5. 2013
SCHVÁLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
STAV A PRŮBĚH AKCÍ PROGRAMU VÝSTAVBY
RŮZNÉ:
• Návrh OZV č. 1/2013 o zákazu sázkových her
• Prodej části pozemku p.č. 11/15
• Návrh na odkup pozemků p.č. 61/17
• Směnná smlouva s Lesy ČR
• Stanovisko k návrhu smlouvy na zpracování studie chodníku Valdek – Velká
Dobrá
• Souhlas se stavbou chodníku Toskánka, ul. Pražská
DISKUSE
USNESENÍ A ZÁVĚR

Usnesení č. 1
11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Braškov,
konaného dne 25. března 2013 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo po projednání:
a) bere na vědomí:
1. Zprávu o kontrole plnění usnesení 10. zasedání zastupitelstva
2. Zprávu o hospodaření obce k 31. 12. 2012
b) schvaluje:
1. 1. změnu rozpočtu na rok 2013
2. Účetní odpisový plán na rok 2013
3. Aktualizovaný program výstavby
4. Smlouvu o poskytnutí dotace o.s. TJ Sokol Braškov na rok 2013 ve výši 140 000 Kč
c) souhlasí:
1. S uzavřením smlouvy na zhotovení dokumentace na akci „Podium na Háji“ podle nabídky ing.
Koloucha za cenu 45 000 Kč bez DPH.

Hřiště Háj

Ročník: 23

Číslo: 2

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nejen střední Čechy mají za sebou děsivou povodeň. Naštěstí naše obec toto období
přečkala bez újmy. Pokládám si otázku, v čem tkví toto naše štěstí a jediná odpověď,
která mne napadá, je existence lesních porostů v našem katastru a správné zásahy
našich předků do této krajiny.
Některé blízké obce, jako například Dolany, toto štěstí neměly a i přes nepřítomnost
významných vodních toků, byly vytopeny. V Dolanech se na tom významně podepisuje
hospodaření na polích, to znamená pěstování monokultury jako kukuřice pro bioplynové
elektrárny. Tato krajina totiž nemá schopnost zadržovat vodní srážky. Neúctu, kterou
máme k potravinám, tím, že z nich vyrábíme energii, nám příroda tvrdě vrací.
Toto období bylo velmi náročné na nasazení našich dobrovolných hasičů. Začalo
okresními třídenními závody mladých hasičů 31. května. Tento článek píši 11. června a
naši dobrovolní hasiči jsou stále ve Veltrusích, kam plynule přešli z třídenních závodů.
Naši dobrovolní hasiči by mohli být touto činností zaměstnáni na plný úvazek a jejich
rodiny si jich příliš neužijí. Vyjadřuji jim proto obrovský obdiv a díky za jejich dobrovolnou a obětavou práci.
Máme za sebou také dvě povedené akce pro naše nejmenší a to dětskou besídku
v Mateřské školce 7. června a Dětský den na Háji 8. června.
Vážená paní ředitelko, milé paní učitelky, milé paní kuchařky a nakonec – milá paní
školnice. Moc rád bych Vám jménem svým, a myslím, že i jménem všech rodičů, poděkoval
za krásnou besídku našich dětí, kterou jste pro nás 7. června připravily! Díky nádhernému
počasí si ji děti i rodiče užili dokonale! Zorganizovat ji stojí opravdu veliké úsilí, námahu a
čas. Jste skvělé, že jste to zvládly. Velké díky patří nejenom za besídku, ale i za celoroční
„opečovávání“ našich dětí. Za maminky, tatínky, babičky, dědečky a hlavně naše děti
Vám přejeme krásné prázdniny, načerpejte energii, síly a nápady, budete je potřebovat! 
Všem organizátorům dětského dne na Háji, též poděkování!
Hezké slunečné dny!
Ing. Vladimír Dráb
starosta@braskov.cz

2. S uzavřením smlouvy na zhotovení projektu na akci „Víceúčelový objekt“ podle nabídky p. Prynycha
za cenu 86 500 Kč.
3. S uzavřením smlouvy na zastřešení dvora u OÚ s p. Prynychem za cenu 16 800 Kč.
4. S uzavřením smlouvy na zpracování dokumentace na akci „ul. v Podlískách“ podle nabídky ing.
Křížáka za cenu 69 400 Kč.
5. S uzavřením smlouvy o právní pomoci s Mgr. Vidunou.
6. S uzavřením kupní smlouvy s ﬁrmou Aelia Properte s.r.o. na odkup pozemku č. 392/1 za celkovou
cenu 282 100 Kč.
7. S uzavřením smlouvy na údržbu veřejné zeleně s ﬁ rmou „Zakládání a údržba zeleně s.r.o.“
8. S podáním žádosti o bezúplatný převod části pozemku č. 390/1 pro přípravu a zřízení chodníku
Valdek – V. Dobrá.
9. S názvem nové komunikace „U Hřiště“
10. S objednáním studie vč. základních hydrologických dat na zakázku „Revitalizace Braškovského
potoka“ za cenu 75 000 Kč bez DPH.
11. S tím, aby bylo všemi zákonnými prostředky dosaženo zrušení výherních hracích automatů v obci.
d) pověřuje starostu obce:
1. K uzavření smluv podle výsledků výběrového řízení na zpracování projektů
2. K uzavření smlouvy o právní pomoci
3. K uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ Sokol Braškov

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
Usnesení č. 2
11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Braškov,
konaného dne 25. března 2013 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo po projednání:
a) bere na vědomí:
Informaci o průběhu výběrového řízení a protokol o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce na zhotovitele prací akce: „Ul. Budovatelů, Braškov“, provedeném organizátorem
výběrového řízení EP Conzult s.r.o.
b) schvaluje:
Celkové pořadí pěti hodnocených nabídek dle hodnotících kriterií.
c) rozhodlo:
O výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Ul. Budovatelů, Braškov“ uchazeče č. 3
READER A FALGE s.r.o., Přívozní 114/2, Lovosice.
d) pověřuje:
Starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s tímto uchazečem.
e) souhlasí:
Se spoluúčastí obce při ﬁnancování uvedené akce podle podmínek poskytovatele dotace.

Usnesení
46. schůze rady 11. 3. 2013
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• informaci o aktualizaci „Programu výstavby“
•

souhlasí
• s odkoupením lesní cesty v Dubinách podle předložené smlouvy
• s aktualizací „Programu výstavby“
• s poskytnutím příspěvku na vybavení zahrady MŠ ve výši do 50 000 Kč
• s programem 11.zasedání zastupitelstva obce 25.3.2013
• se žádostí o bezúplatný převod části pozemku podél silnice Valdek–V. Dobrá pro možnost zřízení chodníku

Výsledek hospodaření obce k 31. 5. 2013
výsledek od
začátku roku
3 276 258,98
751 165,16
81 623,24
85 658,97
680 614,60
1 665 347,01
11 850,00
3 156,02

7 098 000,00

46,00%

600 000,00

0,50%

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 na volby prezidenta

2,00
382 252,00
273 037,00
13 185,00
96 030,00
1 740,00
22 188,00
38 130,69
27 800,00
11 289,66
1 204,00
800,00
9 285,66
75 850,00
1 301 019,00
24 000,00

20 000,00
650 000,00

0,00%
59,00%

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

9,00%
44,00%
64,00%
713,00%
32,00%

182 000,00
2 265 000,00
24 000,00

42,00%
57,00%
100,00%

0,00
0,00
0,00
1 500,00
50 000,00
150,00

12 000,00
24 000,00
50 000,00
5 000,00
50 000,00

0,00%
0,00%
0,00%
30,00%
100,00%
0%

5 215 336,35

11 148 900,00

47,00%

11 999,00
64 200,00
45 000,00
100 000,00
0,00
8 927,00
12 707,00
10 910,00
75 967,00
1 838,00
191 094,00
146 020,00
97 812,00
75 129,02
158 339,00
325 483,00
202 875,00
122 608,00
0,00
105 624,00
64 358,61
24 000,00
959 530,45
221 484,00
139 634,00
8 829,00
54 237,00
153 974,00
34 910,00
32 499,00
395,00
0,00
34 201,00
19 500,00
29 973,88
0,00
2 395,00
4 445,00
36 420,00
13 680,00
1 856,00
19 534,07
3 302,30
11 748,00
7 490,00
64 608,00
481,00
0,00
2 572,00
1 900,00
59 462,20
5 000,00
282 100,00

200 000,00

600 000,00
750 000,00

6,00%
0,00%
90,00%
50,00%
0,00%
22,00%
64,00%
27,00%
76,00%
2,00%
96,00%
43,00%
89,00%
0,00%
26,00%
43,00%

200 000,00
250 000,00
24 000,00
2 476 000,00

53,00%
26,00%
100,00%
39,00%

5 000,00

100,00%
0,00%

2 766 038,08

6 055 000,00

46,00%

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

216 232,00
537 951,00
13 310,00
140 000,00
0,00

400 000,00
0,00
50 000,00
140 000,00
4 503 900,00

54,00%
0,00%
27,00%
100,00%
0%

celkem

907 493,00

5 093 900,00

18,00%

3 673 531,08

11 148 900,00

33,00%

OSTATNÍ PŘÍJMY:
Smlouva hasiči (Kyšice)
Smlouva hasiči (V.Dobrá)
Příspěvek na VO kruhobvého objezdu
Věcné břemeno
Vratka dotace (fotbal)
Pítka Braškov,Valdek-vratka za vodu
PŘÍJMY C E L K E M

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• informaci o aktualizaci „Programu výstavby”
•

celkem

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• informaci o aktualizaci „Programu výstavby“, schváleném zastupitelstvem
•

souhlasí
• s průběhem a výsledkem 11. zasedání zastupitelstva obce, konaného 25. 3. 2013
• s eventuelním odkupem vodoteče od „Studánky“ do Braškovského potoka
• s výsledkem auditu hospodaření obce v r. 2012
• se změnou organizace a termínu svozu velkoobjemového a biologického odpadu a pověřuje p.
F. Šímu jeho organizací a dozorem
• s programem 48. schůze rady dne 29. 4. 2013

48. schůze rady 29. 4. 2013
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• informaci o aktualizaci „Programu výstavby“
• výsledek hospodaření obce v I. čtvrtletí 2013
•

souhlasí
• s návrhem na odkup pozemků na Toskánce na veř. prostranství za 100 Kč/m 2
• s převedením hospodářského výsledku MŠ za rok 2012 ve výši 72 541,26 Kč do rezervního
fondu školy
• s opravou poškozeného plotu na parkovišti u krámu
• s programem 49. schůze rady dne 13. 5. 2013
• s úhradou ¼ nákladů na údržbu hřbitova M. Přítočno
• s převodem či odkoupením poz. č. 47/3 (potok od studánky) od Státního pozemkového úřadu

49. schůze rady 13. 5. 2013

•

souhlasí
• s návrhem na zřízení nového pracovního místa správce
• s návrhem na doplněním dopravního značení v obci
• s připojením veřejného internetu pro knihovnu na hasičskou zbrojnici
• s návrhem programu a termínem 12. zasedání zastupitelstva 24. 6. 2013
• s návrhem na odprodej části pozemku parc. č. 11/15
• s prodejem místních rybář. lístků pro dospělé za 300 Kč do 31. 12. 2013
• s nákupem malé sekačky na trávu do 20 tis. Kč
• s programem 50. schůze rady dne 27. 5. 2013
nesouhlasí
• s žádostí o povolení 2. vjezdu na pozemek parc. č. 258/14 v lokalitě U Hřiště

50. schůze rady 27. 5. 2013
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• informaci o aktualizaci „Programu výstavby“
• zprávu o hospodaření obce k 30. 4. 2013
•

souhlasí
• s doplněním a objednáním chybějících uličních cedulí
• s doplněním programu 12. zasedání zastupitelstva 24. 6. 2013
• s návrhem OZV č. 1/2013 o zákazu provozování VHP, interaktivních videoloterních terminálů,
lokálních loterních systémů a jiných podobných her
• s podmínkou trvalého bydliště pro prodej místních rybář. lístků pro dospělé
• s ustanovením opatrovníka pro správní řízení na zrušení údaje o místu trv. pobytu
• s programem 51. schůze rady dne 10. 6. 2013

%

P Ř Í J M Y
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)
daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin.
daň z příjmů FO ze sam.v.č.
daň z příj. fyz.os. z kap. výn.
daň z příj.práv.os.
daň z přid.hodnoty
pop.ze psů,ost.daně
daň z nemovitosti

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,oprava rozhlasu
nákup LED světel VO
veřejná zeleň
odpady celkem (VaN,CZ ekologie)
MPS zál.na známky
likv.velko.odpad
nebezp.odpad
sportovní ativ.mladých hasičů
Sdružení dobrovol.hasičů
náklady na volby
správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)
odměny zastupitelstva
platy zaměstnanců
náhrady v době nemoci
různé práce pro OÚ-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)
nákup pozemku od AELIA PROPERTY

47. schůze rady 8. 4. 2013

rozpočet po
změnách

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

50 000,00
200 000,00
350 000,00
40 000,00
20 000,00
40 000,00
100 000,00
100 000,00
200 000,00
340 000,00
110 000,00

-3 673 531,08
5 215 336,35
1 541 805,27
4 459 496,69
6 001 301,96
5 970 050,89
31 251,07

Komentář k výsledku hospodaření obce k 31. 5. 2013
Z výsledku ﬁn. hospodaření obce k 31. 5. 2013 vyplývá, že rozpočtované příjmy v tomto období překračujeme o
cca 577 tis. Kč, a výdaje máme zatím nižší o cca 964 tis. Kč. Tento dosavadní výsledek je důkazem zodpovědně
sestaveného rozpočtu a zejména dobrého a úsporného ﬁnancování vedením obce. Nižší než rozpočtované
jsou přes všechny komplikace i výdaje na správu a provoz obce. Navíc je výše příjmů negativně ovlivněna
skutečností, že nám až dosud nebylo uhrazeno asi 900 tis. Kč dotace na „Rekonstrukci budovy OÚ“.
Sestavený rozpočet a výsledky hospodaření obce k 31. 5. 2013 vytváří možnost pro koﬁnancování akcí
Programu výstavby, na které se nám podaří získat dotace, což je základním cílem vedení obce.
František Haas

Zprávy z obecního úřadu
PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV — aktualizace červen 2013
NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)
NÁZEV AKCE – PROJEKTU

STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE

CELKEM

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE

z toho
NÁKL.
DOTACE
OBCE

MANAŽER
PROJEKTU

POZNÁMKA

A| PODPORA A ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V OBCI BRAŠKOV
VÍCEÚČELOVÁ HALA, OPLOCENÍ HŘIŠTĚ
PODIUM NA HÁJI

Vydáno stavební povolení,které platí,
protože stavba byla zahájena dět.hřištěm.
Po schválení zastupitelstvem zajištěno
zpracování studie.

30184

27000

3184

Zpracována.

ing. Dolejšová,
ing. Doksanský

1500

1000

500

Zpracovává se projekt a
připravuje územní řízení.

B. Bečka

ADAPTACE PODKROVÍ OÚ NA DÍLNU
A KLUBOVNU + INFOCENTRUM PRO
TURISTICKÝ RUCH

Je zpracována dokumentace.

1600

1300

300

Je zpracována.

Ing. Dolejšová,
Ing. Doksanský

ZASTŘEŠENÍ DVORA MEZI OÚ A POŽÁRNÍ
ZBROJNICÍ PRO SKLAD A PRO DĚTI

Probíhá výběrové řízení na zpracování
dokumentace.

600

400

200

Dokumentace se dokončuje.

Ing. Dolejšová,
Ing. Doksanský

Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu (dotace
odhadnuta ve výši 90 %)
Předpokládáme dotaci z ROP. Záměr byl odsouhlasen
zastupitelstvem obce 19.9.2012
Jde o využití podkroví pro dílnu a klubovnu pro zájmové
kroužky, doplnění vybavení a zřízení infocentra pro
cestovní ruch. Záměr byl schválen zastupitelstvem
19.9.2012. Požádat o dotaci z ROP.
Záměr byl schválen zastupitelstvem. Doporučuje se
spojit s předešlou akcí. Bude využito pro sklad a prodej.
Financování z dotace ROP.

B| PARKOVIŠTĚ A REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ  SOUBOR AKCÍ, U NICHŽ SE PŘEDPOKLÁDÁ VYUŽITÍ DOTACE Z FROM
Pro novou žádost je
dokumentace přepracována a
doplněna. Vydáno st. povolení.
Je zpracována, požádáno o
stavební povolení

Ing.Dolejšová,
p. Haas

PARKOVIŠTĚ A ULICE V DUBINÁCH

Dokumentace je zpracována

1500

1000

500

UL. V PODLÍSKÁCH

Zpracována dokumentace

2500

1800

700

Je zpracována dokumentace.

1500

1100

400

Je vydáno stavební povolení.

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

5100

4600

500

Je vydáno stavební povolení.

Ing.Dolejšová

350

0

350

Zpracován.

p. Haas

4060

3800

260

4000

3200

800

Zpracována

B. Bečka

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

1550

1470

80

Nutno doplnit.

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
ing. J. Kolrusz
o dotaci

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

CHODNÍK VALDEK–VELKÁ DOBRÁ

ADSUM zpracoval návrh dopravních
opatření a značení, který se projednává s
Odborem dopravy MMKladno. Připravuje
se ale i dokumentace chodníku.

2150

1500

650

Připravuje se ověřovací studie
proveditelnosti akce

ing. J. Kolrusz ,
ing.K.Dolejšová

Je zpracována dokumentace. Bude požádán o dotaci SFDI.

CHODNÍK BRAŠKOV–KYŠICE

Pro nesouhlas majitele pozemku bude
chodník veden po zatrubněném příkopu

3850

2890

960

Dokumentace zpracována.

p. Haas

Jde o chodník v délce asi 700 m, navazující na chodník v
Kyšicích. Je vydán územní souhlas a pravomocné stav.
povolení. Vybrán zhotovitel stavby. Je přidělena dotace ze
SFDI, v těchto dnech se očekává zahájení.

CHODNÍK TOSKÁNKA

Je zpracován návrh dokumentace

3500

2800

700

REKONSTRUKCE ČÁSTI UL. SPOJOVACÍ A
OPRAVA UL. K HÁJI
C| OSTATNÍ AKCE
ULICE BUDOVATELŮ
ÚZEMNÍ PLÁN VČETNĚ DOKUMENTACE SEA

REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU
Akce byla dokončena a zkolaudována.
A ZŘÍZENÍ ORDINACE
REKONSTRUKCE STŘECHY MŠ BRAŠKOV
REKREAČNÍ A IZOLAČNÍ ZELEŇ V OBCI
BRAŠKOV-TOSKÁNKA
PŘÍSTUP DO LOKALITY DRUŽEC SPOLU S
REKONSTRUKCÍ ODVODNĚNÍ V SEV. ČÁSTI
VALDEKA

REVITALIZACE BRAŠKOVSKÉHO POTOKA
OBECNÍ VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT

Dokumentace zpracována, je vydáno
stavební povolení. Bude opakovaně
požádáno o dotaci z FROM.
Zpracována studie a opakovaně podána
žádost o dotaci ze SFŽP.

Byly opakovaně rozeslány žádosti o nabídky
na zpracování studie. Zaměření jako podklad
pro dokumentaci je zpracováno .
Zpracovává se návrh dokumentace objektu na
pozemku č. 24/5 (vedle restaurace Braškov)
Dokumentaci zajišťuje ing. Dolejšová.

Zatím nejsou známy.
Zatím nejsou známy.

Ing.Dolejšová,
p. Haas
Ing.Doksanský,
p. Haas

Žádáme opakovaně o dotaci z FROM .
Očekáváme využití dotačního titulu z FROM.
Očekáváme využití dotace z FROM.
Je vybrán zhotovitel. Požádali jsme o mimořádnou dotaci.
Upravený a o připomínky doplněný návrh ÚP byl projenán
15.11.2012 s veřejnoprávními orgány a organizacemi a
po opakovaném veřejném projednání bude předložen
zastupitelstvu ke schválení.

B. Bečka

Je zpracován návrh
dokumentace. Nutno zajistit
Ing. Dolejšová
stavební povoleni.
Probíhá zpracování studie, která
bude předložena zastupitelstvu F. Haas
k posouzení.
Obec požádala o změnu využití
pozemku v návrhu územního
Ing. Dolejšová
plánu. Zpracovává se projekt.

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
V ČÁSTI UL. SPORTOVCŮ

Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele
a dodavatele osvětlovacích těles.

Zatím nejsou známy.

REKONSTRUKCE ULICE V ZÁTIŠÍ

Zatím není zpracována dokumentace.

Zatím nejsou známy.

Nutno zpracovat dokumentaci

REKONSTRUKCE ULICE U DUBU

Zpracovanou dokumentaci nutno aktualizovat.

Zatím nejsou známy.

Nutno aktualizovat stávající
dokumentaci.

Ing. Doksanský
B. Bečka,
Ing. Doksanský
B. Bečka,
Ing. Doksanský

Jde o chodník podél silnice v zastavěné části Toskánky.
Bude požádáno o dotaci SFDI.
O spolupráci a event. spoluúčast požádáno Město Unhošť
a Obec Kyšice.
Jde o objekt pro uskladnění obecní techniky a zařízení.
Záměr byl schválen zastupitelstvem.
Zatím budou instalovány dva zkušební úseky úsporného
osvětlení a po vyhodnocení proběhne soutěž na
dodavatele pro celou obec.
Budeme vyčkávat na vyhlášení vhodného dotačního titulu.
Budeme vyčkávat na vyhlášení vhodného dotačního titulu.

Nový návrh programu byl projednán 50. schůzí rady obce 29. 5. 2013 a deﬁnitivně schválen 51. schůzí rady 10. 6. 2013.
Z programu je zřejmé, že z uvedených důvodů byly některé akce sdruženy do bloků tak, aby byly vytvořeny podmínky pro zpracování žádostí a dotace z jednotlivých dotačních programů.
Do bloku “Podpoda rozvoje cestovního ruchu v obci Braškov” byly zahrnuty akce Víceúčelové haly na hřišti, Podium na Háji, Adaptace podkroví na dílnu, klubovnu a infocentrum pro cestovní ruch a zastřešení dvora OÚ.
Další blok tvoří Parkoviště a ul. V Dubinách a rekonstrukce komunikací části Spojovací, části ul. K Háji (od Budovatelů k in-line dráze) a ul. V Podlískách.
Zpracoval F. Haas, červen 2013
U zbývajících, v programu zařazených akcí, byly údaje doplněny a aktualizovány.

Kontrola plnění usnesení 11. zasedání
zastupitelstva, konaného 25. 3. 2013
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo 2 usnesení. V usnesení č. 1 vzalo na vědomí některé
informace, schválilo 1. změnu rozpočtu na r. 2013 a účetní odpisový plán na r. 2013. Schválilo také
aktualizovaný program výstavby a smlouvu o poskytnutí dotace TJ SOKOL Braškov na r. 2013 ve
výši 140 000 Kč.
Zastupitelstvo v tomto usnesení také odsouhlasilo výsledky výběrových řízení na zhotovitele
dokumentací. Všechny tyto smlouvy byly již uzavřeny a některé akce již vyprojektovány.
Odsouhlasena byla i smlouva o právní pomoci s Mgr. Vidunou, která byla již rovněž podepsána.
Odsouhlasená kupní smlouva s ﬁrmou Aelia Properte s.r.o. byla již zrealizována a pozemek odkoupen.
To nám m.j. umožnilo zařadit do Programu výstavby ul. V Dubinách .
Uzavřena byla i smlouva na speciální část údržby zeleně s ﬁrmou „Zakládání a údržba zeleně s.r.o.“
a byla objednána studie na zakázku „Revitalizace Braškovského potoka“.
Zastupitelstvo odsouhlasilo název nové komunikace „U Hřiště“ a jsou již objednané smaltované
tabule označení.
Konečně zastupitelstvo uložilo, abychom všemi zákonnými prostředky dosáhli zrušení výherních
hracích automatů v obci. Rada obce po projednání této záležitosti předkládá 12. zasedání návrh příslušné
vyhlášky.
V závěru usnesení č. 1 uložilo starostovi uzavřít schválené smlouvy. Tento úkol byl splněn.
V samostatném usnesení č. 2 vzalo zastupitelstvo na vědomí informaci o výsledku výběrového
řízení na zhotovitele akce „Ul. Budovatelů“, rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky a odsouhlasilo
spoluúčast obce při ﬁnancování této akce podle podmínek poskytovatele dotace. Starostu pak toto
usnesení pověřilo uzavřít smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem Podmínkou uzavření smlouvy je
však rozhodnutí o přidělení dotace.

Zprávy z mateřské školy
Opět se blíží prázdniny a naši absolventi,kterých je v letošním roce pouze 7 se už těší do velké školy.
V programu na oslavu Dne dětí jsme jim vyhradili slavnostní ,,vyřazení“. Ještě, že jsme měli naplánováno
na 7. června, kdy nám přálo počasí!
Na zahradě mateřské školy – už s novou zahradní sestavou,děti přijeli potěšit Asterix a Obelix s ,,olympijskými soutěžemi“. Maminky a babičky připravily mnoho výborného občerstvení pro všechny hosty. Po
soutěžení a tancích přišla slavnostní chvíle pro naše školáky Denisu Beníškovou, Barboru Mlynaříkovou,
Nasťu Kurbanovou a Patrika Lipinu. Paní učitelky děti představily hostům, předaly vysvědčení a ošerpovaly
je. Jako dárek si školáci odnesli první, zkušební aktovku s potřebnými pomůckami, které si mohou během
prázdnin vyzkoušet. Děti, které nemohly být přítomné na zahradní párty, nebudou ochuzené. Společně
s dětmi se s nimi rozloučíme dodatečně i s dárky. Dostanou je: Milan Halaša, Ríša Kopečný a Karolína Fialová.
Na naši akci rodiče poskytli dobrovolné vstupné, které, díky aktivnímu přístupu paní Šimáčkové
k vybírání, dosáhlo částky 3541 Kč! A protože chceme s dětmi pomoci dalším dětem,které neměli možnost, vzhledem k povodním, užít si pohody, věnujeme část peněz na nákup potřebných věcí, které naši
hasiči odvezou při své akci na místo určení.
Na závěr bychom chtěli s dětmi poděkovat všem dárcům, kteří umožnili nákup zahradní sestavy na
školní zahradu. Moc nám něco takového chybělo. Jsou to: Obec Braškov, Stavimat – pan Isop, Veseta –
pan Souček, doprava – pan Vávra, ing. Dráb, manželé Adamcovi.
Děkujeme!

A léta běží…
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Rozloučili jsme se s naším občanem:
Karlem NEKVINDOU

27. 1. 2013 (59 let)

Čest jeho památce

Narodili se:
Helena Částková
Liliana Kasíková

16. 4. 2013
3. 5. 2013

Blahopřejeme

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

Zprávy z komisí
V TŘÍDĚNÍ ODPADU MÁME STÁLE CO DOHÁNĚT, ALE MŮŽEME UŠETŘIT
Jedna z výtek Evropské unie vůči našemu nakládání s odpady směřuje právě k tomuto tématu.
Mnoho naléhavých otázek k problematice odpadového hospodářství zaznělo v pořadu ČT24 Otázky
Václava Moravce dne 19. 5. 2013. Hosty byli ministr životního prostředí p. Chalupa, exministr ŽP p. Miko
a za hnutí DUHA p. Bláha.
Připravuje se nový zákon o odpadech, který by měl být schválen do konce tohoto roku. Největším
problémem je u nás nízký podíl recyklace, neboli nízký podíl vytříděného odpadu pro další využití. Tento
podíl je v západní Evropě v průměru 60 % avšak v ČR byl 31 % v roce 2011 a 11 % v r. 2003. Ministr
váhá, zda bude moci slíbit dosažení 50 % do 10 let! V současné době tedy zbývajících 69 % odpadů jde
do skládek, pomineme-li zanedbatelný podíl energeticky využitý v našich pouhých třech spalovnách.
Skládek (legálních) je v ČR 207! Z toho 153 pro směsný, 37 pro nebezpečný a 17 pro inertní odpad.
Je to děsivé množství, které je časovanou náloží pro přírodu v příštích generacích. Je tedy nevyhnutelné
radikálně zlepšit úroveň třídění komunálního a kompostování biologického odpadu. Teprve poslední
zbývající část využívat energeticky ve spalovnách. Proto účastníci besedy vytýkali ministrovi, že vidí
řešení především ve výstavbě spaloven (investice v řádu desítek miliard korun), aniž by řešil jak dosáhnout
vyššího podílu recyklace. Jediná účinná opatření mají být zákaz zakládání nových skládek a razantní
zvyšování poplatků za skládkování. Exministr p. Miko, který žije v Belgickém Vlámsku, vidí jednoznačně
problém v motivaci ke třídění odpadu. Občané Vlámska třídí komunální odpad do plastových průsvitných
pytlů (snadná kontrola kázně), které si vyzvednou v obchodní síti zdarma. Avšak směsný (netříděný)
odpad ukládají do pytle barevného, který si musí koupit za tak vysoký poplatek, že raději třídí. Samozřejmě neřeší pevné nádoby – popelnice, jelikož topení fosilními palivy se tam téměř nevyskytuje a
popel ze dřeva, kterého je minimum, je kompostovatelný. Funguje to prý dokonale, čemuž odpovídá
i výsledek. Vlámsko dosahuje nejvyššího podílu recyklace v celé EU – 72 %!
V této souvislosti připomínám článek „Hospodaření s odpady v obci Braškov“, zveřejněný v Braškovských novinách v září 2012. Ten, kdo se s obsahem článku seznámil, jistě uzná, že naše obec patří
k těm, které stále řeší posílení motivace ke třídění. Za situace soustavného zdražování životních nákladů
lze skutečně zodpovědným tříděním ušetřit značné částky. Sklo ukládáme bezplatně do kontejnerů
na 3 místech v obci. Bioodpad rovněž bezplatně 2× ročně na sběrné místo. Velkoobjemový a nebezpečný odpad (2× ročně) je zpoplatněn únosnou částkou 100 Kč/rok/hlavu. Pokud jde o plasty, je
10 Kč poplatek za 1 pytel rovněž únosný, pokud objem plastů zásadně snížíme. Nemusíme podporovat

světovou lobby balených nápojů, vždyť máme kvalitní veřejný vodovod. Právě tyto obaly představují
totiž největší objem i pracnost při jejich ukládání. Nelitujme několika minut času ani na minimalizaci
objemu ostatních plastových obalů. Krabičky vkládat do sebe, lahve sešlapat a zašroubovat, ostatní
obaly stáhnout. Potom potřebujeme pro čtyřčlennou rodinu méně, než 1 pytel za měsíc. Jestliže jsme
se opravdu snažili, takový pytel váží 5 až 10kg! Pokud odpadový papír nespálíme v krbu, je možno jej
zpoplatnit ve sběrně nebo použít třeba pytel zakoupený na OU a uložit papír vedle pytle s plasty. Založme
si na zahradě kompost, nebo pořiďme hnědou bionádobu na kolečkách. Posečená tráva a kuchyňský
odpad organického původu jsou vhodné ke kompostování. Prořez dřevin ze zahrady rozstřihat, rozřezat,
usušit a poté využít jako palivo. Kovový odpad můžeme zpeněžit ve sběrně nebo jej předat našemu
hasičskému sboru při organizovaném sběru. Budeme-li kvalitně třídit, můžeme pro zbytkový (směsný)
odpad občas (podle potřeby) koupit pouze jednorázovou – bílou známku na popelnici v ceně 65 Kč.
Tento odpad by měl totiž obsahovat pouze smetky, plevel, či znečištěné plastové sáčky od kuchyňského
odpadu, takže se jedná jen o několik bílých známek za rok. Tím odpadne největší položka z nákladů
na odpady – žlutá, zelená, nebo červená známka na popelnici (1 040 / 1 560 / 1660 Kč/rok). Porovnáme-li náš systém s výše citovaným systémem ve Vlámsku, pak naše popelnice odpovídá jejich drahému
barevnému pytli na směsný (netříděný) odpad, avšak s tím rozdílem, že za některé z ostatních druhů
odpadu dáváme navíc menší poplatek.
Velmi znepokojující skutečnost však vyplynula z evidence o nákupu pytlů pro plasty na obecním
úřadu. Třídění plastů se totiž účastní jen ⅔ rodinných domů. To znamená, že v ⅓ domů se plasty
v rozporu se zákonem vůbec netřídí. Jsou tedy buďto ukládány do popelnice (na zbytkový odpad), nebo
dokonce páleny, což by však vedlo k vývinu karcinogenních exhalací. Kdyby se kázeň při třídění odpadu
v obci zásadně zlepšila, dalo by se jistě kalkulovat s postupným rušením poplatků, podobně jako ve
zmiňovaném Vlámsku.
Naproti tomu uplatňování jednotného poplatku na občana, který se zvýšil od letošního roku z původních 500 Kč na 1000 Kč/rok/hlavu (horní hranice) nikoho nemotivuje ke třídění odpadu. Jde o nivelizaci,
které jsme si v minulém režimu užili dost. Proto preferujeme náš systém, který přirozeně motivuje ke
třídění tím, že šetří nejen rozpočet rodiny, ale i obce.
Ing. Jiří Kolrusz

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ
Územní plánování patří podle zákona č.182/2006Sb. mezi samosprávné činnosti obcí a měst.
Územní plán obce (dále jen ÚPO) musí být schvalován každé volební období nejprve zastupitelstvem a
po vyvěšení a zveřejnění na internetu a veřejném projednání nadřízeným sídelním útvarem. Územní
plán musí být současně doložen i dalšími dokumenty. Jsou to Návrh odůvodnění ÚPO, Vliv ÚPO na
životní prostředí (SEA) a Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území (VVURU). V Územním plánu je
zapracován i Plán územního systému ekologické stability – ÚSES, který má být právě zárukou
udržitelného rozvoje území. Druhé veřejné projednání ÚPO proběhlo na obecním úřadu v Braškově dne
22. 4. 2013 a celá rozsáhlá dokumentace včetně výkresů je zájemcům stále k dosažení na webu obce.
Průvodním jevem rozvoje civilizace na naší planetě je bohužel poškozování přírody. Krajina ztrácí
postupně svůj přírodní charakter. Nejvíce se na tom podílí těžební průmysl, dopravní infrastruktura, skládky odpadu, stavební exploze satelitních sídlišť, velkokapacitních skladů a intenziﬁkace
zemědělství včetně chemických hnojiv a postřiků. Rozorání mezí, remízků, polních cest a meliorační
činnost napáchaly na české krajině škody jedny z největších. Neutrpěla jen malebnost krajiny, ale
ztráta těchto krajinných prvků připravila o existenci řadu rostlinných a živočišných druhů. Například zajíci a koroptve byli nejvíce závislí právě na mezích. Proto je dnes zahlédneme jen zřídka. Ve
prospěch širých lánů zmizely i odvodňovací strouhy, potůčky, mokřady, tůňky a jezírka. Přirozeně
už jen nejstarší generace pamatuje původní přírodní krajinu, jejíž devastace začala po vítězném
únoru 1948. Pro příklady nemusíme chodit daleko. V našem katastru zmizela značná část polních
cest i s alejemi, většina mezí, remízků, potůčků, vodotečí a mokřadů. Například pod Valdekem byla
v polích rozorána významná strouha, která odváděla srážkové vody z rozsáhlého spádového území
severní části Valdeka, lesa Dubina a z polí až od Kejmarovy skalky do Kačáku v Družci. V důsledku
toho je významný propustek pod silnicí (dálničním přivaděčem) o světlosti 200cm více než z poloviny zanešen a po obou stranách silnice jsou pole podmáčena. Propustek neplní svoji funkci a jeho
destrukce může vyřadit tuto vozovku z provozu. Nejinak to bylo i v katastrech sousedních obcí.
Například v katastru Kyšic na turistické modré trase bývala tři přírodní jezírka s výskytem čolka
velkého. Dnes jsou zásluhou meliorací nedostatečně zavodněná. S cílem záchrany této lokality byla
oblast vyhlášena evropsky chráněnou lokalitou NATURA 2000. Doufejme, že se sousední rekultivovaná obří skládka nad Kyšicemi jednou neprojeví jako časovaná nálož. Ve třicátých letech minulého
století vybudoval ve Družci jeden úspěšný občan po návratu z Ameriky koupaliště „V Zátiší“. Bylo
na tehdejší dobu luxusně a nadčasově vybaveno. Moje generace na něj bude vzpomínat do konce
života. O jeho zánik se postaral velkokapacitní teletník JZD Velká Dobrá, jelikož čištění odpadních
kalů tehdy nikoho nezajímalo. Potokem se exkrementy dostaly až do předčišťovací tůně a poté do
koupaliště. To je namátkou jen několik příkladů z éry překotného budování socialismu. Horší však
je, že ještě v 90. letech nebylo ekologické vědomí samozřejmostí ani u vysoce postavených politiků.
Dosud máme v živé paměti nechvalný výrok jednoho čelného představitele, že na ekologii si musíme
nejdříve vydělat, pak ji můžeme teprve řešit.
Naštěstí už i tato doba minula a alespoň z legislativního hlediska se daly věci do pohybu. Máme
nejenom Ministerstvo životního prostředí, ale řadu dalších institucí, které jsou zárukou nápravných
řešení škod, napáchaných na životním prostředí a krajině. Nejvýznamnější z nich jsou Státní fond
životního prostředí (SFŽP) a Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). Jejich prostřednictvím lze
pak získat účelové dotace z evropských fondů na cílené výzvy. Přiznání dotace není však snadnou
záležitostí. Musí být splněna řada podmínek a samozřejmostí je dokonale zpracovaný projekt, který
musí být v souladu s Územním plánem a plánem ÚSES. Náš ÚSES zahrnuje zatím 5 přírodně cenných
území tzv. lokálních biocenter – (LBC 1 – 5). LBC1 a 2 jsou dvě lesní lokality u Kamenky, LBC3
je severní část valdeckých Dubin se třemi přírodními jezírky. LBC4 je založena na jižním okraji
katastru Valdeka a LBC5 je plánovaný mokřad s odpovídající vegetací - zatím nefunkční – má být
na Braškovském potoce spolu s jeho revitalizací a cestou pro pěší podél. Snahou je propojit tato
biocentra souvislými zelenými pásy, tzv. lokálními biokoridory (LBK), případně interakčními
prvky (IP) tak, aby byly vytvořeny souvislé cesty pro migraci zvěře a jednou dosaženo stavu, kdy
bude vytvořen úplný zelený prstenec kolem celé obce. LBK1 je funkční část „Kamenky“ ve valdeckém
lese. LBK2 „U Kamenky – Dubina“ spojuje LBC2 a LBC3 a je funkční částečně u Kamenky a v Dubině.
Na polích „Ve Štědrém“ je třeba získat pozemky, m.j. také pro revitalizaci výše zmiňované původní
odvodňovací strouhy s přilehlou cestou pro pěší. LBK3 „Dubina – Kožova Hora je také funkční jen
částečně a výhledově počítá s ekomostem přes dálnici do Horky. LBK4 „U Valdeku – „Na Braškovském
potoce“ je rovněž jen částečně funkční. LBK5 „Braškovský potok“je funkční jen v trase vodoteče –
nutno založit v celé šířce včetně cesty pro pěší výhledově ve spolupráci s Kyšicemi a Unhoští. Roli
biokoridorů zatím zastupují revitalizované polní cesty s alejemi vhodných stromů, křovin a remízků.
Tím však role alejí zdaleka nekončí. Aleje vrací venkovské krajině původní přívětivou tvář, zmírňují
klimatické změny, poskytují stín, ovoce, staly se novou rekreační zónou a dalším zdrojem kyslíku.
Povrch cest tohoto pětikilometrového okruhu je z větší části jen zatravněn zátěžovým trávníkem,
proto je vyhrazen pouze pro pěší. Podle metodiky projektování ÚSES by šíře biokoridorů měla být
minimálně 15 metrů.
Součástí plánu ÚSES je také dokončení ochranného pásu v šíři 20m tzv. izolační zeleně u dálnice R6,
který byl při výstavbě dálnice založen jenom nad Braškovem.
Tyto uvedené záměry a řada dalších jsou zakotveny v plánu ÚSES i v ÚPO, avšak jejich realizace je
závislá pouze na dobré vůli vlastníků pozemků, zda je pro tyto účely obci poskytnou.
Osobně velmi oceňuji, že současné obecní zastupitelstvo usiluje o zachování venkovského rázu naší
obce. Udělat z vesnice příměstskou aglomeraci, či satelit je snadné, ale cesta zpátky už neexistuje.
Ing. Jiří Kolrusz

Alej javorová

Alej U křížku

Jezírko v Dubině

Zprávy z komisí
SBĚRNÉ MÍSTO JAKO INOVACE V ODPADOVÉM
HOSPODÁŘSTVÍ OBCE BRAŠKOV
Využití tohoto oploceného areálu na jižním okraji Braškova bylo vynuceno neutěšeným stavem, který
provázel do loňského roku organizovaný sběr kompostovatelného a velkoobjemového odpadu. Kontejnery
na odpad byly s ohledem na lepší dosažitelnost místa umisťovány vždy na třech místech v obci. Tedy
v Braškově, Valdeku a Toskánce. Nebylo však možné udržet kázeň při ukládání předepsaného druhu
odpadu, ani zamezit odkládání odpadu z okolních obcí. Výsledkem byla směs nejrůznějších odpadů nejen
v přeplněných kontejnerech, ale i kolem nich. Svozová ﬁrma pak odmítala odpad odvézt, černou skládku
kolem bylo nutno uklidit a kontejnery byly přeplněné i po jejich prvním komplikovaném svozu. To vše se
promítlo do zvýšených obecních nákladů, které by jinak mohly být využity účelněji.
Proto obecní zastupitelstvo na svém 10. zasedání
v závěru loňského roku přijalo usnesení k provoznímu ověření organizovaného sběru těchto dvou druhů
odpadu v novém oploceném areálu, tzv. sběrném
místě, přestože není zcela dokončeno. Chybí provést
přeložku elektrického vedení, vybavit zázemí pro
obsluhu a instalovat kamerový systém. K tomu bude
třeba využít vhodný dotační titul, na který čekáme.
Provoz byl zkušebně zahájen 24. dubna sběrem
velkoobjemového odpadu v průběhu 5 dnů a poSběr bioodpadu
kračoval v následujícím týdnu od 1. května sběrem
kompostovatelného odpadu opět 5 dnů. Občané byli o zahájení provozu s předstihem informováni
letákem do každé domovní schránky. Dozorem během ukládání odpadů do kontejnerů byl obcí pověřen
pan František Šíma.
Zkušební provoz proběhl zcela hladce. Vyskytl se pouze jediný problém, za který se omlouváme. Poslední den svozu kompostovatelného odpadu si svozová ﬁrma vysvětlila po svém a kontejnery neodvezla
v poledne, jak bylo požadováno, ale již ráno, takže kdo se dostavil v pondělí dopoledne, musel se vrátit
s odpadem zpět. Pro obě kampaně byly vždy přistaveny 3 kontejnery s tím, že 3. den (v pátek) budou plné
odvezeny a na obrátku vráceny prázdné. Během sběru velkoobjemového odpadu byly naplněny právě
3 kontejnery. Při sběru kompostovatelného však pouze jeden a druhý jen zčásti. Je to zřejmě důsledek
změny postoje občanů k tomuto odpadu. V době zvyšování životních nákladů už větve z prořezu stromů
každý raději rozřeže, usuší a využije jako palivo a posečenou trávu vhodněji použije jako základ kvalitního
kompostu nebo využije hnědou bionádobu na kolečkách pro 14denní svoz.
Po shrnutí prvních zkušeností není pochyb o správnosti této změny. Byla zajištěna kázeň při třídění
odpadu, takže nevznikají problémy s odvozem. Pořádek kolem kontejnerů je samozřejmostí. Místo slouží
jen našim občanům. Počet svozů je odhadem poloviční oproti původnímu stavu, kdy byly kontejnery
na třech místech v obci. Jednoznačně jde tedy o úsporu obecních prostředků, které bude možno využít
daleko účelněji.
Ing. Jiří Kolrusz

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané,
V druhém čtvrtletí letošního roku jsme měli napilno.
30. 4. 2013 byly opět čarodějnice na Čertovce. Mladí hasiči si vyrobili čarodějnici
na hranici. Děti v maskách vyrazily průvodem na Čertovku, kde nám velcí hasiči připravili hranici a
posezení. Občerstvení zajišťovala ﬁrma REBECA.
Než se podpálila hranice, připravili velké čarodějnice několik čarodějných her se sladkými odměnami.

Hasiči informují
16.3. proběhlo za spolupráce s členy TJ Sokola Braškov na stadionu J.Valeše pálení větví z prořezaných topolů. Stromy byly prořezány odbornou ﬁrmou, neboť jejich stav již ohrožoval případné
návštěvníky areálu.
24. 4. vyjela jednotka k ohlášenému požáru osobního automobilu před restaurací Stará hájovna
na Valdeku. Požár byl před příjezdem jednotky částečně uhašen místními občany za použití RHP.
Jednotka natáhla na likvidaci požáru jeden VT proud a při hledání ohniska požáru našla v motorovém
prostoru zapomenutý hadr a rukavici. Po uhašení bylo vozidlo předáno majitelce.
Protože letos pomáháme OSH Kladno uspořádat závody mladých hasičů - okresní kolo hry Plamen,
řekli jsme si, že jako přípravu uspořádáme na stejném sportovišti – stadionu Jaroslava Valeše – i 1. kolo
požárního sportu dospělých. V tomto kole se provádí pouze disciplína Požární útok a to v kategoriích
muži a ženy. Do tohoto kola jsme u příležitosti 110 let od založení našeho SDH, věnovali poháry pro
vítězná družstva. Za naše SDH soutěžili hned družstva tři a to 2x muži a 1x ženy. Muži obsadili 5. a
6. místo, družstvo žen si pak z rukou našeho starosty převzalo již zmíněný pohár za 2. místo. Jako
premiéra tohoto družstva více než dobré. Tyto závody proběhly poslední dubnovou neděli.
Nejenom přípravy a zajištění průběhu tradičních čarodejnic, ale i ohlášený požár lesa zaměstnaly
poslední dubnový den členy naší jednotky. Naštěstí se jednalo o planý poplach, a tak se část jednotky,
která vyjela asi za hodinu, vrátila zpět na Čertovku k opravdovému ohni.
I letos jsme byli požádáni ředitelkou MŠ ve Velké Dobré o ukázku techniky a vybavení pro děti.
Dopoledne 7. 5. jsme vyrazili s CAS K25 LIAZ 101. Dětem jsme předvedli naší výbavu. Nejvíce se jim
líbil přetlakový ventilátor a stříkání z proudnice. Paní učitelky si zase vyzkoušely jaké to je, mít na
sobě dýchací přístroj.
15. 5. Další požár, ke kterému vyjela naše jedotka, byl požár ubytovny na Kladně v areálu stadionu
Slavoj (bývalé Loko Kladno). Jednotka vyjela s oběma CAS v počtu 2+3, po příjezdu na místo byla
velitelem zásahu poslána na zálohu na stanici HZS Kladno. Po dobu zálohy nedošlo k žádné události,
která by vyžadovala výjezd naší jednotky.
Okresního postupového kola v Požárním sportu se tentokrát zúčastnilo jen družstvo žen. 18. 5.
vybojovaly v Plchově krásné 2. místo v disciplínách 100m překážek jednotlivci a Požární útok.
Stejně jako loni i letos se naši „dědkové“ zúčastnili závodů v požárním útoku pro muže starší
35 let ve Velvarech. Závod je příznačně pojmenován Dědkiáda. Tentokrát naši „dědci“ byli šestí.
26. 5. zajišťovala část naší jednotky plynulý
průjezd účastníků cyklistického závodu Karlovy
Vary –Unhošť, přes křižovatku na Valdeku.
Letošní počasí nepřeje pořádání akcí venku, a
tak i naše účast na Dětském dnu ve Velké Dobré
se omezila jen na ukázku techniky. I přesto to
byla pro zúčastněná děcka velká atrakce, když
si mohly zastříkat z vysokotlaké proudnice a
nechat se ovanout přetlakovým ventilátorem.
3. 6. jsme vyjížděli na dopravní nehodu, jednalo
se o převrácený kamion plný kartonů limonád. Aby
bylo možno kamion vyprostit, bylo nutné nejprve
náklad přeložit na přistavené nákladní automobily. Při překládání pomáhali skoro všichni členové
naší jednotky včetně našich kolegyň, které nám
dovezly občerstvení a po té se zapojily do řetězu a
pomohly nám s překládkou. Po vyložení návěsu byl
kamion převrácen zpět na kola a vytažen z pole.
Umytím vozovky od bláta a zrušením silniční
uzávěry zásah po 8 hodinách skončil.
4. 6. odpoledne nám byl vyhlášen poplach na
čerpání vody ze zaplavených jímek v obci Pletený
Újezd. Zvýšená hladina spodní vody způsobovala
již průsaky do sklepů. Po odčerpání cca 15 tis.
litrů se snížila hladina natolik, že udržování hladiny v jímkách zvládla el.čerpadla majitelů RD.
V souvislosti s letošní povodní, byla 7. 6. na žádost krizového štábu vyslána naše jednotka do
města Veltrusy. Jednotka vyjela ve 12.27 a do uzávěrky tohoto čísla stále ještě provádí čerpání vody.
Při střídání zasahujících členů jsou do Veltrus současně převáženy úklidové prostředky vybrané při
námi vyhlášené sbírce. Každému kdo přispěl, bychom chtěli touto cestou poděkovat. Ve chvíli, kdy se
první členové, kteří zasahovali u povodní, vrátili druhý den domů na základnu, kde provedli základní
ošetření techniky a výstroje a chystali se po 30 hodinách těžké práce ulehnout, začala znovu ve 21.43
houkat poplachová siréna. Obec Dolany u V. Přítočna zasáhla blesková povodeň, byl vyhlášen mimořádný stupeň poplachu a bylo nutno provést evakuaci obyvatel a s tím spojené záchranné práce. Celá
záchranná akce trvala pro několik zasahujících jednotek do časných ranních hodin.
To by bylo asi vše z výčtu té nejhlavnější činnosti hasičské jednotky, za uplynulé období. Chceme
Vám všem popřát příjemné prožití nadcházejících prázdnin a léto o něco veselejší a teplejší, než
studené jaro, které nám příroda letos přichystala.
S pozdravem Hasiči Braškov

Dále jsme se s družstvy Soptíků a Tazmánů zúčastnili závodu „Železný Soptík“, který se letošní
rok dočasně přemístil z Hřebče do Lidic. Tazmánům se velmi dařilo a v kategorii mladších chlapců
bodovali dokonce hned dva. Michal Š. získal zlato a Miky Š. bronz. Mezi děvčaty získala Julie S. stříbro
a tím zkompletovali Tazmáni celou sbírku medailí
v konkurenci cca 140 závodníků.
Po těchto závodech jsme se již přípravou
soustředili na vyvrcholení sezóny a to na 3 denní
Okresní závody Plamen, které se konali u nás
v Braškově. Příprava terénu zapůjčeného fotbalového hřiště začala již brigádou 8.5., kdy hasičata
s rodiči přišla shrabat okolí hřiště a posekat trávu.
Další přípravy vyvrcholily v týdnu před zahájením
závodů, znovu posekání terénu pro stanování,
postavení zapůjčeného vojenského stanu a polní
kuchyně s umývárkou od starosty obce V. Drába.
Okresní kolo Plamenu začalo v pátek 31. 5. 2013, od rána přijížděla družstva stavět stany
a závodit se začalo v 18 hod. Do Plamenu se započítává výsledek ze zimního kola Všestranného závodu, ve
kterém byli Tazmáni 1. a Soptíci
7. To byl pro naše děti pěkný start
do jarního kola. I když celý víkend
propršel, děti byly statečné a bojovaly. V pátek se běžela štafeta
dvojic a první kolo štafety 4 ×
60 m. V sobotu se odběhlo dopoledne 2. kolo štafety 4 × 60 m a štafeta CTIF. Odpoledne pro vydatný
déšť byl závod požární útok CTIF
zrušen. Většina dětí odjela domů
se usušit a ohřát. V neděli, i když
stále pršelo, běžela se královská
hasičská disciplína požární útok.
Tazmáni byli skvělí a tak obhájili
ZLATO. Soptíci, kteří se Plamene
účastnili prvním rokem, skončili
na báječném 6. místě.

Tímto bych chtěla poděkovat TJ Sokolu Braškov za zapůjčení fotbalového stadionu a celého zázemí. Dále jednotce za vysoké nasazení při konání 3 denních závodů, panu starostovi V. Drábovi za
propůjčení skvělého nepromokavého vojenského stanu, výbornou gulášovku a celkovou podporu.
Kuchyňskému týmu pod vedením Karla Brůčka za zajištění jídla a jeho výdeje účastníkům a dále za
zajištění zapůjčení stanu od ﬁrmy BestDrive. Dále manželům Špačkovým za zapůjčení slunečníků
využívaných jako maxideštníky. Jídlo pro závodníky jsme vozili z Unhošťské hospody Obecnice, kterou
chválili všichni účastníci. Chtěla bych poděkovat rodičům, kteří pomáhali u občerstvení REBECA a
u zmrzlinového stánku zapůjčeného ﬁrmou ŇAM ŇAM z Velké Dobré. Dále bych chtěla poděkovat za
úklid šaten, toalet a klubovny a vytvoření zázemí pro naše děti všem hasičským ženám. Myslím, že
i přes hodně nepříznivé počasí nám naše děti dokázaly, že všechna ta dřina za to stála.
V sobotu 8. 6. se konal DEN DĚTÍ na Valdeckém Háji. Pořádali
jej dohromady Kulturní
komise Braškov, TJ Sokol
Braškov a SDH Braškov. Objednali jsme od Indiánské vesničky velmi zajímavý program.
Nejdříve postavili indiánské
týpí a poté dětem vyprávěli,
jak indiáni žili, jaké nástroje
používali a jak se oblékali. Děti
přišly v indiánském oblečení
a díky krásnému počasí si toto odpoledne užily. Na závěr jsme pro děti pořádali soutěže na kolech,
koloběžkách, v běhu a ve střelbě.
Moc děkujeme za darované sladkosti pro děti k dětskému dni panu vedoucímu Valdeckého konzumu.
KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Scházíme se každý čtvrtek od 16.30 hod do 17.30 hod malí Soptíci.
A velcí Tazmáni od 17.30 hod do 18.30 hod.
vedoucí Mladých hasičů M. Chalupová

Prvek chůze

Elektricky
nabitá částice

MZP voz.
Nového
Zélandu

Jeden i druhý

Mužské jméno Ženské jméno

Karetní výraz

Název římské
desítky

Jihoafrická
vesnice

Osman

Platidlo
Lotyšska
(dříve)

Ruská řeka

Okovy

Chemický
prvek

Afr. kmen
(Súdán)

Kněžská
čepice

Policejní vůz

Platidlo Itálie
(dříve)

Nerost

Část kabátu

Biograf
Sarmat

Španěl. muž.
jméno

1. díl tajenky

Zájm. tázací

Osobní
zájmeno

Obs. zlata
v minci

Hlasitě pít

Stará sol.
slabika

Kolem

United States
(zkr.)

3. díl tajenky

Obyvatel
Japonska

Ruské tázací
zájmeno

Kmínka

Pleťové
mléko

Stovky

Domácké
muž. jméno

Vrstva
čtvrtohor

Představený
kláštera

Kroužit

2. díl tajenky

Rozpouštědlo

Dětský pozdrav

Antilopa

Lihovina z rýže

Dom. mužské
jméno

Africký kmen
(Libérie)

SPZ voz.
Karviné

Arch. prvek
(Gabrovo)

Latinsky "sůl"

Hlavní město
(v buddhismu)

Dom. mužské
jméno

Rusky „ráno“

Bulh. tisk.
agen. (zkr.)

Námořní
poddůstojník

Časová
jednotka

Zpěvy osmi
hlasů

Fotbal. klub
v Madridu

Přitakání

Očapí

Odvětví

Solmizační
slabika

Kruh
Sudokopytník

Domácké žen.
jméno

Zkr. slov.
rezervace

Předložka

Ryba
Tibet. kultovní
objekt

Souást
petrolejky

Kurs

Slovensky
„jako“

Podpis
anonyma

Souhlas

Sport. klub
v Nymburce

Ruský souhlas

SPZ voz.
Rakovníka

Ruská řeka

Velký kus
ledu

Hrana

Předložka

Oslovovat třetí
osobou

Osobní
zájmeno

Přezdívka
Eisenhowera

Tropický
záchvat

Slovensky
„směr“

Citoslovce
podivu (nář.)

Ukazovací
zájmeno

Opice

Kom. ﬁxační
reakce (zkr.)

SPZ voz.
Blanska

Jméno her.
Sharifa

Srážka

MPZ Ukrajiny

Citoslovce
bolesti

Nákup

Pohonná
látka

Otvor ve zdi

Hvězda
v souhvězdí
Orel

Sluchový
orgán

Předložka

Sport

MEMORIÁL ANTONÍNA DRÁBA

Letošní druhý ročník fotbalového turnaje mládeže – Memoriál Antonína DRÁBA tentokrát
pro kategorii – DOROST, byl bohužel ovlivněn
několika negativními vlivy!
POČASÍ + ÚČAST DRUŽSTEV – Na sklonku
loňského podzimu bylo nutno odložit některé zápasy, jak dospělých, tak bohužel i mládežnických
mužstev, a to v celém okrese! A na DATUM 1. 5.
2013! Tedy v termínu pořádání našeho memoriálu. Proto se mohla zúčastnit mužstva, která do
nucené výluky spadla výluky spadla – Švermov,
Hřebeč a domácí Braškov. Hostující dorazili a
mohlo se tedy v 9.00 začít…! Ale co počasí?!
1. 5. 2013 rozhodně na Braškově jaro
nebylo!
Diváci, trenéři i hráči se doslova třásli zimou. Bylo
nutno v kabinách zatopit a pokoušet se záhřát
i venku. Naštěstí stánek pana BRABCE, jehož
tým se o všechny zúčastněné vzorně staral, tuto
nepříjemnost eliminoval na únosnou mez, turnaj
se tedy uskutečnil.

Výsledky:
Braškov – Švermov 1 : 2
Braškov – Hřebeč 2 : 0
Švermov – Hřebeč 1 : 1 na pokutové kopy pak
zvítězil Baník Švermov.
Pořadí turnaje:
1. ŠVERMOV
2. BRAŠKOV
3. HŘEBEČ
Nejlepším střelcem byl hřebečský Adam
SYNEK , nejlepším brankářem náš Tomáš PAGÁČ.
Všechna zúčastněná družstva byla oceněna hodnotnými cenami.
V rámci turnaje bylo také odehráno první
soutěžní utkání naší přípravky proti Čechii Velká
Dobrá.Po utkání byli všichni naši malí sportovci
dekorováni pamětní medailí z rukou starosty pana
Vladimíra DRÁBA. Celé této události byl i letos
přítomen štáb České televize, a díky ní byl Braškov
opět, tak jako loni, prezentován i v médiích.
Pavel Stádník

Pomůcka:
Ainu, BTA, Etar, KFR, Paolo

