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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
uteklo to jako voda, čtyři roky tohoto volebního období se chýlí k závěru a proto
považuji za nezbytné bilancovat. Za jednoznačný a nesporný úspěch končícího volebního období považuji zejména velké množství financí z nejrůznějších dotačních
programů, které se podařilo našemu zastupitelstvu pro potřeby obce získat. Tyto
cizí zdroje nám umožnily v obci proinvestovat za 4 roky 112 milionů korun. Bohužel
takové množství projektů zákonitě znamená rovněž velkou administrativu. Je nutné
zpracovat obrovské množství nejrůznějších „papírů“, přičemž jakékoliv pochybení
může vést vedle ekonomických dopadů na obec rovněž k trestněprávní odpovědnosti.
Zvládnout tyto úkoly za splnění všech podmínek kladených Bruselem a v současné
atmosféře, která panuje v České republice, nás velmi zaměstnalo. Když jsme však
před osmi lety začínali v tomto složení, tak naší hlavní filosofií při zacházení s rozpočtem obce bylo pokusit se neutrácet obecní prostředky jinak než na dofinancování
cizích zdrojů. Ukázalo se, že to byl správný postup. Obce, které nešly tímto směrem,
se dotačních titulů nemohly ani zúčastnit, protože nemohly kofinancovat. Pro Vaši
ilustraci, obec Braškov má po pokrytí všech mandatorních výdajů každý rok k dispozici na investice něco mezi 2 – 3 miliony korun. Jednoduchým výpočtem z toho
vyplývá, že za 4 roky je to zhruba 10 milionů. Našim zastupitelům se podařilo za
čtyři roky, jak jsem již uvedl výše, v obci investovat 112 milionů korun. Jinak řečeno,
120 milionů korun jsou finance, které by obec bez dotací našetřila za 12 volebních
období. Tím chci zdůraznit důležitost zvolené strategie spočívající ve snaze veškerou
invenci zaměřit do projektování stavebních řízení a žádostí o cizí zdroje.
Rozbor realizací projektů v obci Braškov 2010–2014 – viz následující tabulka:
Název projektu

Celkové nákl. projektu

Dotace

435 752
1 584 890
3 200 000
38 159 433
1 765 386
104 330
517 642
43 200

300 000
33 132 278
1 693 392
98 500
376 040
-

891 760
6 417 126
4 553 260
69 780
310 500
40 948
35 880

3 538 014
3 599 117
38 900
-

4 987 485
1 871 082
4 581 471
72 000

3 799 620
1 500 000
3 855 947
-

Na co jsem v obci dále velmi pyšný, jsou malí fotbalisté a malí hasiči. Vznik těchto
aktivit už koupit nejde. Tady musí přijít ochota jednotlivce, který tráví svůj volný
čas výchovou mládeže. Nejde jen o výchovu, ale už jen to, že děti nesedí u tabletu
nebo počítače a dělají něco jiného, má pro ně v této kybernetické době nesmírný význam. Obec, zastupitelé, starosta nejsou schopni tyto aktivity zorganizovat, nařídit
ani koupit. Je to iniciativa pár lidí a před nimi klobouk dolů. Musím na tomto místě
uvést alespoň několik jmen, kterým bych velmi rád poděkoval. Za malé fotbalisty
se jedná o Martina Kalendu, Michala Bacha, Lukáše Chalupu. Za malé hasiče pak o
Markétu Chalupovou, Petru Laitnerovou, Michaelu Špačkovou, Moniku Burgerovou
a Gabrielu Hylasovou.
Mezi věci, na které jsem také velmi hrdý, patří i perfektní vedení naší školky a nejlepší
knihovna ve středních Čechách vedená paní Přibylovou.
Ne vše se však podařilo stoprocentně. Existuje problém, který mne trápí a ve kterém obec nezaznamenala až takový úspěch, jaký bych si představoval. Je to katastr
obce, jeho krajina, její záchrana pro naše budoucí generace. Na mysli mám zejména
nevhodnou architekturu některých našich stavitelů v obci, kteří necitlivě poškozují
českou vesnici. Nemáme mechanismy a nedaří se nám urbanistický vývoj v obci pozitivně ovlivňovat. Stejně tak nejsem vůbec spokojen se zablokováním další výstavby
v naší krajině územním plánem, který z dlouhodobého hlediska krajinu nezachrání.
Bude nutné se na tuto otázku zaměřit a pomocí environmentu připravit našim milým
developerům další komplikace.
Těším se na vás na nadačním koncertě Valdecký háj, který se koná 13. 9. 2014.
Hezké prázdniny.

2010
Dětské hřiště V Jezerech
Chodník Karlovarská
Nákup objektu prodejny na Valdeku
Revitalizace návsí
Regenerace zeleně
Dovybavení místní knihovny mobiliářem
Ukazatele rychlosti
Kontejner pro mladé hasiče

Ing. Vladimír Dráb
starosta@braskov.cz

Pozvánka

2011
Rekonstrukce ulice Krátká
Víceúčelové hřiště s in line dráhou
Rekonstrukce ulice Polní – Toskánka
Sněžná fréza
Územní plán obce – 1. část
Knihovna
Veřejné osvětlení v ulici Lesní

Všichni občané jsou srdečně zváni na

19. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

2012
Revitalizace obecního centra Braškov-Valdek
Sběrné místo tříděného odpadu
Stavební úpravy a přístavba OÚ Braškov
Územní plán obce – 2. část

2013
Veřejné osvětlení v ulici Akátová
49 913
Rekonstrukce komunikace ulice Budovatelů
8 267 430
6 700 000
Chodník Braškov – Kyšice
3 929 707
1 787 000
Územní plán obce – 3. část
13 310
Izolační zeleň – Toskánka
901 657
738 095
2014 – projekty, u kterých již byla zahájena realizace
Vítejte v Braškově – podpora a rozvoj cestovního
17 742 071
14 133 617
ruchu v obci Braškov
2014 – projekty, u kterých je předpokládaná realizace do konce letošního roku
Revitalizace lesoparku Háj
1 655 888
1 573 093
Výtvarná dílna pro děti a dospělé
2 500 000
1 000 000
Lokalita Toskánka – komunikace pro pěší
2 573 000
2 187 000
Úprava veřejných prostranství v obci Braškov – pro946 508
618 615
jekt nových výsadeb veřejné zeleně
Nové výsadby izolační zeleně v Braškově a obnova cesty
3 865 459
3 242 767
z Braškova do Kyšic
Celkem v Kč vč. DPH
112 086 868
83 911 995
2014 – projekty, u kterých je požádáno o dotaci
Čistící vůz
3 718 529
3 346 676
Rekonstrukce místních komunikací – Akátová, K Háji,
10 577 638
8 990 992
V Podlískách, V Dubinách
Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Braškov
7 768 345
6 214 676
2014 – projekty, u kterých je zpracována nebo se dokončuje projekt. dokumentace a čeká se na vypsání dotací
Chodník Valdek – Velká Dobrá + zeleň
cca 8 500 000
cca 6 800 000
Rekonstrukce objektu hřbitova a zeleně
cca 2 500 000
cca 2 375 000
Odbahnění rybníka a revitalizace Černého potoka
cca 3 500 000
cca 3 150 000
Sportovní hala
cca 22 000 000
cca 18 700 000

ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV
které se koná

V PONDĚLÍ 30. ČERVNA 2014 V 17.00 HOD.
V RESTAURACI U CHALUPŮ NA BRAŠKOVĚ
s tímto programem:

1.

ZAHÁJENÍ

2.

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 17. A 18. ZASEDÁNÍ

3.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 5. 2014

4.

ZMĚNA ROZPOČTU OBCE č. 3

5.

PROGRAM VÝSTAVBY

6.

STANOVENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA PRO OBDOBÍ 2014–2018

7.

RŮZNÉ:
• Výběr zhotovitele na chodník Toskánka
• Výběr projektanta na chodník Valdek – V. Dobrá
• Výběr administrátora na akce nové výsadby a úpravy veřejné zeleně
• Nabídka na odkoupení pozemků od ing. Čermákové
• Příspěvek obce na nadační festival Valdecký háj

8.

DISKUSE

9.

USNESENÍ A ZÁVĚR

Zprávy z obecního úřadu
Usnesení
17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Braškov,
konaného dne 31. března 2014 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo po projednání:

Usnesení
68. schůze rady 14. 4. 2014
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• výsledek hospodaření obce k 31.3.2014

•

souhlasí
• s aktualizací Programu výstavby
• se zaměřením skutečného stavu objektu na hřbitově M. Přítočno a žádostí o dotaci
• se zaměřením pozemků ing.Čermákové, jako podklad pro případné vyrovnání
• s programem 69. schůze rady dne 28.4.2014

•

schvaluje
• hodnocení průběhu 17. zasedání zastupitelstva a informaci o stavu plnění jeho usnesení
• partnerské smlouvy s Letohrádkem Vendula, Svazkem obcí mikroregionu Bratronicko a společností Gladly S.W. k projektu Rekonstrukce místních komunikací v obci Braškov

•

ukládá
• pokračovat v přípravě Evropských voleb podle harmonogramu MV ČR

a) bere na vědomí:

1. Zprávu o kontrole plnění usnesení 15. a 16. zasedání zastupitelstva
2. Zprávu o ﬁnančním hospodaření obce k 28. 2. 2014
3. Informaci o přípravě voleb do Evropského parlamentu
b) schvaluje:

1. Změnu rozpočtu obce na r. 2014 s příjmy ve výši 25.576.000 Kč a výdaji ve výši 29.318.500 Kč.
Rozpočet je podle této změny ztrátový a rozdíl bude uhrazen z přebytku hospodaření r. 2013.
2. Účetní závěrku vč. výsledku hospodaření za rok 2013 dle vyhlášky č. 220/2013 Sb.
3. Závěrečný účet obce Braškov za rok 2013 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
bez výhrad
4. Aktualizovaný Program výstavby obce z 3. 3. 2014
c) souhlasí:

1. Se zaměřením stávajícího stavebního objektu na hřbitově M. Přítočno
2. Se stanoviskem obce k veř. projednání Strategie udržitelného rozvoje SO ORP Kladno
3. S výběrem nejvhodnější nabídky na zabezpečovací systém pro prodejnu na Valdeku od p. Jenčíka
za 166.199 Kč a ochranné mříže od ﬁ rmy Univers za 137.955 Kč
4. Se zpracováním dokumentace na akci Braškov – Revitalizace Černého potoka p. J. Dobešem za
114.000 Kč (bez DPH)
5. S podáním žádostí o dotace na akce:
• Oprava místních komunikací Braškov
• Kropicí a čistící vůz
• Braškov – revitalizace černého potoka
6. S provedením výběru zhotovitele na zpracování žádosti vč. administrace a podepsáním smluv
na akce:
• Oprava místních komunikací s ing. Jiřím Wiesnerem za cenu 229.000 Kč (vč. DPH)
• Kropící a čistící vůz s ﬁrmou WITERO s.r.o. za cenu 50.000 Kč (bez DPH) + 3,4 % odměna
v případě přidělení dotace z výše přiznané dotace (bez DPH)
• Revitalizace Černého potoka s ﬁ rmou WITERO s.r.o. za cenu 50.000 Kč (bez DPH) + 3,4 %
odměna v případě přidělení dotace z výše přiznané dotace (bez DPH)
7. S výběrovým řízením na zhotovitele akce Revitalizace lesoparku Háj, část B – Obnova rostlinných
struktur s p. P. Novotnou za cenu 797.109 Kč (zhotovitel není plátce DPH)
8. S odkupem části pozemků č. 66/1 a 50/14 za cenu 100 Kč/m2 tj. celkem za 350 tis. Kč
9. S uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 18. 4. 2011
10. Se smlouvou na zpracování dokumentace místních komunikací U Dubu a Akátová s Ing. L. Křížákem
za cenu 75.000 Kč (U Dubu) a 39.400 Kč (Akátová), zpracovatel není plátce DPH.
11. S odkupem veřejného prostranství před Jednotou za 100 Kč/m 2

69. schůze rady 28. 4. 2014
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• informaci o přípravě Evropských voleb

•

souhlasí
• s termínem a programem mimořádného 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 5.5.2014
• s aktualizovaným záměrem na směnu lesních pozemků s Lesy ČR p.č. 245/1, 245/4, 245/14 a
245/18 za pozemek p.č. 324 bez nároku obce na ﬁnanční vyrovnání
• s programem 70. schůze rady dne 12.5.2014
• s úhradou nákladů na pořízení dokumentace současného stavu objektu na hřbitově M. Přítočno

70. schůze rady 12. 5. 2014
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• informaci o přípravě Evropských voleb

•

souhlasí
• s návrhem termínu 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 30.6.2014
• s poskytnutím ﬁnančního příspěvku Obci Velká Dobrá na akci „Vyhlídka Veselov“ ve výši
20 tis. Kč
• s objednáním vyčištění kanalizačních vpustí místních komunikací u VKM a u silnic II. a III.
třídy u SÚS Kladno
• Se svoláním schůzky starostů obcí V. a M. Přítočno a Pl. Újezd ve věci upřesnění obsahu projektu na úpravu hřbitova v M. Přítočně
• s programem 71. schůze rady dne 26.4.2014

•

ukládá předsedkyni ﬁn. výboru ing. Randákové
• zpracování ﬁnančního auditu na akcích Programu výstavby, realizovaných v tomto volebním
období

Usnesení
18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Braškov,
konaného dne 5. května 2014 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo po projednání:
a) souhlasí:

1. S výsledkem výběrového řízení na zhotovitele akce „Vítejte v Braškově – podpora a rozvoj cestovního ruchu v obci Braškov“ a s uzavřením smlouvy s tímto zhotovitelem
2. Se směnou pozemků p.č. 245/1, 245/4, 245/14 a 245/18 v k.ú. Braškov o celkové výměře 2.207 m2,
které vlastní s.p. LESY ČR za obecní pozemek p.č. 324 v k.ú. Braškov o výměře 7.857 m2, bez nároku
obce na ﬁnanční vyrovnání od s. p. LESY ČR
b) ukládá starostovi obce uzavřít:

1. smlouvu s vybraným zhotovitelem na akci „Vítejte v Braškově – podpora a rozvoj cestovního ruchu
v obci Braškov“ s ﬁ rmou KOSTAV s.r.o.
2. smlouvu o směně pozemků p.č. 245/1, 245/4, 245/14 a 245/18 za pozemek p.č. 324 vše v k.ú.
Braškov se s.p. LESY ČR

71. schůze rady 2. 6. 2014
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

•

souhlasí
• s návrhem programu 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 30.6.2014
• se změnou rozpočtu č. 2 a navýšením příjmů o dotaci kraje ve výši 17.800 Kč na volby do EP
• s návrhem 3. změny rozpočtu obce pro rok 2014
• s úpravou „Programu výstavby“ a jejím předložením zastupitelstvu
• s navýšením odměn pro členy OVK
• se zastavením předávání dokumentů obce Státnímu okresnímu archivu Kladno
• s pořízením protipožárního trezoru pro uložení obecních kronik
• s prodejem části pozemku č.p. 258/17 pod trafostanicí ﬁrmě ČEZ
• s programem 72. schůze rady dne 16.6.2014

Kontrola plnění usnesení 15. a 16. veřejného
zasedání zastupitelstva obce
17. zasedání konané 31. března 2014 přijalo usnesení, v němž vzalo na vědomí
předložené zprávy a informace, schválilo účetní uzávěrku vč. výsledku hospodaření obce v r. 2013
a závěrečný účet vč. zprávy o auditu, změnu rozpočtu obce a aktualizovaný program výstavby.
Odsouhlasilo zejména výběr nejvýhodnější nabídky na zabezpečení prodejny na Valdeku (bylo
již realizováno), podání žádostí o dotace (byly již podány) a výběr zhotovitele na zpracování
žádosti vč. administrace na 3 akce Programu (smlouvy již byly uzavřeny) a výběr zhotovitele na
Revitalizaci lesoparku Háj.
Dále odsouhlasilo odkup části pozemků p.č. 66(1 a 50/14, uzavření dodatku č. 2 smlouvy
o nájmu nebytových prostor (ordinace), uzavření smlouvy na zpracování dokumentace komunikací
U Dubu a Akátová (dokumentace je již zpracována) a odkup veřejného prostranství před prodejnou
Jednoty. Tato smlouva zatím není uzavřena.

18. mimořádné zasedání konané 5. května 2014 bylo svoláno k odsouhlasení výběru
zhotovitele akce „Vítejte v Braškově“ a uzavření smlouvy. Smlouva byla uzavřena a stavba probíhá.
Odsouhlasena byla také směna lesních pozemků na Háji za obecní pozemek p.č. 324. Jednání
o této záležitosti probíhají, ale smlouva není dosud uzavřena.
František Haas, místostarosta

72. schůze rady 16. 6. 2014
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• kontrolu plnění úkolů a usnesení 71. schůze rady
• výsledek hospodaření k 31.5.2014
• kladné vyřízení žádosti obce o úpravu kat. hranice s obcí Pletený Újezd

•

schvaluje
• upravený program 19. zasedání zastupitelstva, které se bude konat dne 30.6.2014

•

souhlasí
• s dohodou starostů obcí Braškov, Pletený Újezd, M. a V. Přítočno o přípravě zpracování projektu
na rekonstrukci objektu hřbitova v M. Přítočně
• s návrhem příspěvku nadačnímu festivalu Valdecký háj ve výši 50.000 Kč
• s novou systémovou smlouvou o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
s Ekokom a.s.
• se směnou zastavěných komunikací za část bývalé polní cesty p.č. 61/61 manž. Hřebíkovým
• s programem 73. schůze rady dne 14.7.2014

•

nesouhlasí
• s žádostí T. Bláhy o povolení k parkování nákladního auta v ul. Ke Skalce, kde je zákaz vjezdu
nad 3,5 t
• s odkupem pozemků podle požadavku ing. Čermákové za 1.500 Kč/m2

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

STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE

CELKEM

z toho
NÁKL.
DOTACE
OBCE

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE

MANAŽER
PROJEKTU

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

POZNÁMKA
DOTACE Z ROP

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

Vydáno stavební povolení na změnu
stavby před jejím dokončením

PARKOVIŠTĚ pozemek parc.č. 258/115

Vydáno stavební povolení na změnu
stavby před jejím dokončením

INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM OBCE

Nevyžaduje se

17742

14137

3605

Zpracován prováděcí projekt
+ rozpočet

Ing. Dolejšová,
Ing. Doksanský

Akce je zařazena ve 2. změně rozpočtu. Probíhá výstavba,
bude dokončena v r. 2014

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

Dokumentace zpracována a požádáno o
stavební povolení

3787

3218

569

Dokumentace zpracována

Ing. Dolejšová

Je požádáno o dotaci z ROP, připravuje se výběr. řízení na
zhotovitele.

UL. K HÁJI (VALDEK)

Dokumentace zpracována, stavební
povolení vydáno.

2015

1713

302

Dokumentace zpracována

Ing. Dolejšová,
Ing. Doksanský

Je požádáno o dotaci z ROP, připravuje se výběr. řízení na
zhotovitele

UL. V PODLÍSKÁCH

Vydáno stavební povolení.

3047

2590

457

Dokumentace zpracována

Ing. Dolejšová

Je požádáno o dotaci z ROP, připravuje se výběr. řízení na
zhotovitele.

UL. V DUBINÁCH

Bude požádáno o stavební povolení.

1049

892

157

Dokumentace zpracována

Ing.Doksanský,
p. Haas

Je požádáno o dotaci z ROP, připravuje se výběr. ířzení na
zhotovitele.

REKONSTRUKCE ULICE V ZÁTIŠÍ

Je zpracováno geodetické zaměření.

Zatím nejsou známy

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

Budeme vyčkávat na vyhlášení vhodného dotačního titulu.

REKONSTRUKCE ČÁSTI ULICE K HÁJI
(BRAŠKOV – NAD SBĚRNÝM DVOREM)

Je zpracováno geodetické zaměření.

Zatím nejsou známy

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

Budeme vyčkávat na vyhlášení vhodného dotačního titulu.

Ul. U DUBU

Po dokončení dokumentace není
požádáno o stavební povolení.

6500

0

0

Dokumentace zpracována

Ing. Dolejšová,
Ing. Doksanský

Nemůžeme však požádat o stav. povolení ani o dotaci pro
nesouhlas majitelky části pozemku.

82

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

Ing. Dolejšová

Získána dotace z FROM Středočeského kraje. Do konce
června bude vybrán zhotovitel.

Zatím není zpracována
projektová dokumentace.

Ing. Dolejšová,
M. Chalupová

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

Zpracovává se projektová
dokumentace + rozpočet.

Ing. Dolejšová,
P. Novotná

Jde o výsadbu zeleně na vybraných lokalitách veřejná prostranství Toskánka, Valdek, Braškov. SFŽP
akceptována žádost o dotaci.

Ing.Dolejšová

Stavba dokončena a předána do užívání.

C| OSTATNÍ AKCE
REVITALIZACE LESOPARKU HÁJ: GALERIE Vydáno sloučené územní rozhodnutí a
POD ŠIRÝM NEBEM, OBNOVA ROSTLINNÝCH stavební povolení. Je pravděpodobné
uzavření směny pozemků s Lesy ČR.
STRUKTUR
TRÉNINKOVÉ SPORTOVIŠTĚ PRO HASIČE

Po zpracování dokumentace bude požádáno o územní souhlas.

ÚPRAVA VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ V OBCI BRAŠKOV“

Bude požádáno o souhlas s územně
plánovací dokumentací.

1655

1573

Zatím nejsou známy.

800

760

40

ULICE BUDOVATELŮ

8267

6700

1567

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

7500

6500

1000

IZOLAČNÍ ZELEŇ – TOSKÁNKA

902

738

164

CYKLOSTEZKA VALDEK–VELKÁ DOBRÁ

Je zpracována studie.

CHODNÍK BRAŠKOV–KYŠICE

2150

1500

650

3930

1787

2143

Je zpracována projektová
Ing. Dolejšová,
dokumentace, která se upravuje
B. Bečka
a rozšiřuje.
Ing. Dolejšová
Je zpracována ověřovací studie
Ing. J. Kolrusz,
proveditelnosti akce (Ing. Filip),
Ing.K.Dolejšová
pracuje se na dokumentaci.

Jde o likvidaci havárie a rekonstrukci celé střechy.
Je odsouhlasena dotace z ROP. Administrace a výběr
zhotovitele zajišťuje společnost WITERO, s.r.o.,
Akce je dokončena a je zařazena v rozpočtu.
Po zpracování dokumentace bude požádáno o dotaci SFDI.

p. Haas

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

CHODNÍK TOSKÁNKA

Vydáno stavební povolení.

2573

1682

891

Zpracována projektová
dokumentace + rozpočet

Ing. Dolejšová

Jde o chodník podél silnice v zastavěné části Toskánky.
Získána dotace od SFDI, nutno provést výběr. řízení na
zhotovitele. Akce je uvedena ve 2. změně rozpočtu.

ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA

Doc. Černoch požádán o prodej části
rybníka.

500

0

500

Zpracována studie a ověření
množství bahna.

Ing. Dolejšová

Provádí se výběr zhotovitele.

ÚPRAVA BRAŠKOVSKÉHO POTOKA VČETNĚ
REVITALIZACE STUDÁNKY

Realizace potoka závisí na dohodě o
získání pozemku. Zpracováno zaměření
a odhad množství bahna. Dokumentaci
zajišťuje p. Dobeš.

Zpracován projekt.

Ing. Dolejšová

Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu. Nutno
dořešit majetkoprávní vztahy.

NOVÁ VÝSADBA IZOLAČNÍ ZELENĚ V OBCI
BRAŠKOV A OBNOVA POLNÍ CESTY

Zpracována projektová dokumentace na
cestu podél potoka až na hranici katastru
a cestu na hřbitov Malé Přítočno vč. zeleně

3392

3052

340

Zpracována projektová
dokumentace.

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

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

ÚPRAVA VEŘ. PROSTRANSTVÍ V OBCI
BRAŠKOV - VÝSADBA NOVÉ ZELENĚ

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

785

700

85

Zpracována projektová
dokumentace.

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

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

VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Je požádáno o sloučené územní řízení a
stavební povolení.

1200

1000

200

Zpracován projekt + rozpočet

Ing. Dolejšová

Je schválena dotace z FROM.

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
V ČÁSTI UL. SPORTOVCŮ

Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele
a dodavatele osvětlovacích těles.

Nutno zpracovat projekt.

Ing. Doksanský

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

KOMUNÁLNÍ ČISTÍCÍ STROJ
REKONSTUKCE OBJEKTU NA HŘBITOVĚ MALÉ
PŘÍTOČNO
HASIČSKÁ TECHNIKA

celkem cca 15000

Zatím nejsou známy.
3500

Je zpracován návrh studie, který byl projednán na schůzce starostů, spoluvlastníků
hřbitova (M. Přítočno, V. Přítočno, Braškova
a Pl. Újezd).

3150

350

Nejsou známy.

7000

6000

Witero zpracovává žádost o dotaci na SFŽP.

Zpracován návrh studie.

1000

Ing. Dolejšová

Předpokládáme získání dotace na zateplení a ﬁn.
spoluúčást obcí. Inž.činnost zajišťuje Obec Braškov.
Připravuje se výběr administrátora.

Program výstavby je soustavně projednáván, doplňován a upřesňován na schůzích rady obce. Jedním z důvodů změn je zejména situace v možnostech získání dotací. Tomu je přizpůsobena i 3. změna rozpočtu, kde
se navyšuje částka na koﬁnancování akcí, na které je reálný předpoklad získání dotací.
V programu jsou uvedeny akce dokončené, rozestavěné a připravované.
Předpokladem pro podání žádostí o dotace je projektová připravenost, a proto byla tato položka rozpočtu rovněž navýšena.
Dokončeny jsou dotované akce ul. Budovatelů a chodník do Kyšic, na akci „Vítejte v Braškově“ byly po získání dotace práce zahájeny a budou dokončeny do konce roku 2014. Získali jsme rovněž dotaci na „Revitalizaci lesoparku Háj“. U ostatních akcí je již dotace přislíbena a u většiny zbývajících akcí je o dotaci požádáno.
Projektová dokumentace na rekonstrukce místních komunikací je zpracována. Na komunikaci V Zátiší a nad skladovým dvorem bude k dispozici do 30. 9. 2014.
František Haas

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
KONANÉ VE DNECH 23.  24. 5. 2014

Zprávy z obecního úřadu
Výsledek hospodaření obce k 31. 5. 2014
výsledek od
začátku roku
P Ř Í J M Y
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)
daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin.
daň z příjmů FO ze sam.v.č.
daň z příj. fyz.os. z kap. výn.
daň z příj.práv.os.
daň z přid.hodnoty
pop.ze psů,ost.daně
daň z nemovitosti

rozpočet po
změnách

%

3 528 507,66
779 362,17
117 762,77
89 595,64
634 735,51
1 895 601,57
11 450,00
1 937,07

9 000 000,00

39%

538 000,00

0%

1 202,00
403 418,00
291 443,00
14 125,00
97 850,00
4 380,00
25 979,00
29 611,63
37 100,00
8 435,99
2 008,00
3 475,00
2 952,99
75 835,00
17 800,00
0

10 000,00
650 000,00

12%
62%

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

22%
52%
39%
112%
23%

182 000,00
17 800,00
713 000,00
14 137 000,00

42%
100%
0%
0%

0
24 000,00
0
1 500,00
29 210,00
0

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

0%
100%
0%
15%

35 000,00

0%

PŘÍJMY C E L K E M

4 188 916,35

25 593 800,00

16%

V Ý D A J E :
NEINVESTIČNÍ
opravy silnice,chodníky,údržba,rybníky(dopl.chod.B-K)
MŠ - příspěvek na provoz
knihovna - knihy a odměna
kronika - materiál a odměna
Sbor pro občanské záležitosti
podpora mlád.oddílu kopané
dětské hřiště
hřiště Valdek
veřejné osvětlení - el.energie
veřejné osvětlení - údržba,oprava rozhlasu
veřejná zeleň
odpady celkem (VaN,CZ ekologie)
MPS zál.na známky
likv.velko.odpad,pytle
nebezp.odpad
sportovní ativ.mladých hasičů
Sdružení dobrovol.hasičů
příspěvek na provoz hřbitova M.Přítočno
správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)
odměny zastupitelstva
platy zaměstnanců
dohody
platy za 12/2012 navýšení oproti r.2011
pov.poj.na soc.zab.
pov.poj.na zdr.poj.
zák.poj.odpovědnosti
právní služby
poj.obecního majetku
popl.za měř.rychlosti v obci
všeobecný mat.
nákup DHM
odborné publ.
voda
plyn
elektrická energie
služby pošt
služby telekom.
služby peněžn.ústavů
zálohy pokladny
školení
nákup služeb
pohoštění
náhrady v době nemoci
daně a popl.,kolky,
řešení přestupků-Mě.Unhošť
opravy (mont.ván.výzdoby,reklama OÚ,prodejna)
Sponzorský dar (Hospic knížete Václava)
volby do EP

138 333,30
100 000,00
6 208,00
8 000,00
10 368,00
145 586,00
5 292,00
84 377,00
202 080,00
100 987,00
152 769,00
350 963,20
203 295,00
138 321,00
9 347,20
70 258,00
117 150,33
97 328,25
1 353 312,37
223 469,00
283 876,00
85 800,00
220 199,00
71 233,00
47 453,00
966,00
24 260,00
34 495,00
22 500,00
21 402,83
13 005,00
400,00
2 900,00
25 080,00
24 320,00
1 149,00
26 836,47
3 969,75
3 174,00
2 299,00
91 991,32
528,00
5 057,00
13 350,00
500,00
103 099,00
20 000,00
7 971,00

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

692%
50%
16%
23%
26%
146%
11%
42%
67%
40%
25%
47%

200 000,00
250 000,00
100 000,00
3 400 000,00

35%
47%
97%
40%

celkem

NEDAŇOVÉ
pronájmy
odpady
zn.na popelnice
pytle na tř.od.
popl.velk.a neb.odpad
správní poplatky
Ekokom
výtěž.VHA
prodej pozemku
Ostatní nedaň.příjmy
tiskopisy,ost.popl
vstupenky hřiště
úroky z BÚ
DOTACE - OÚ - státní správa
DOTACE-volby do EP
DOTACE-izolační zeleň Toskánka
DOTACE-Vítejte v Braškově
OSTATNÍ PŘÍJMY:
Smlouva hasiči (Kyšice)
Smlouva hasiči (V. Dobrá)
Příspěvek na VO kruhového objezdu
Věcné břemeno
Pojistné náhrady – prodejna
Hudební festival – sponzorský dar

INVESTIČNÍ:
projekty a inž.činnost
koﬁn.investic"Programu výstavby"
nákup pozemku
ul.V Podlískách
ul.V Dubinách
ul.Budovatelů-vícepráce dopl.
Vítejte v Braškově
příspěvek na vyhlídku-V.Dobrá
VO ul.Akátová
kamerový systém-prodejna

23 000,00

87%

2 970 983,45

6 558 000,00

45%

980 465,00
0
371 210,00
0
0
268 577,00

455 000,00
1 000 000,00
370 000,00
2 500 000,00
500 000,00
268 500,00
17 667 000,00

215%
0%
100%
0

20 000,00
71 874,00
140 601,00
22 760 500,00

8%

VÝDAJE CELKEM

4 823 710,45

29 318 500,00

16%

3 586 628,31
341 476,13
62,92
737,00

název

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

SNK Evropští demokraté
Koalice SP a NO!
Klub angažovaných nestraníků
NE Bruselu-Národní demokracie
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO
Koalice TOP 09 a STAN
Liberálně ekologická strana
LEV 21-Národní socialisté
Komunistická str.Čech a Moravy
evropani.cz
REPUBL.STR.ČECH,MORAV Y A
SLEZ.
Fair play - HNPD
Česká str.sociálně demokrat.
ANO 2011
"Strana rovných příležitostí"
Moravané
Česká strana regionů
Občanská demokratická strana

13
14
16
17
18
19
20

platné hlasy
celv%
kem
0
0,00
0
0,00
1
0,45
3
1,37
5
2,29
5
2,29
37 16,97
0
0,00
0
0,00
22 10,09
1
0,45
0
0,00
0
31
43
0
0
0
32

0,00
14,22
19,72
0,00
0,00
0,00
14,67

č.

název

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

VIZE 2014
Úsvit přímé demokr.T.Okamury
Strana zelených
Strana svobodných občanů
Romská demokratická strana
Komunistická str.Českosloven.
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU!
Koalice DSSS a SPE
HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH
Republika
Česká pirátská strana
Česká Suverenita
Koruna Česká (monarch.strana)
Aktiv nezávislých občanů
Česká strana národně sociální
Občanská konzervativní strana
Věci veřejné
OBČANÉ 2011

platné hlasy
celv%
kem
0
0,00
4
1,83
2
0,91
13
5,96
2
0,91
4
1,83
2
0,91
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
11
5,04
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00

Dopisy čtenářů
Vážená paní ředitelko!
Blíží se konec školního roku a já bych chtěla touto cestou vyjádřit obdiv a poděkovat celému personálu,
pracujícímu v naší mateřské škole.
Vysoce si cením poctivého přístupu k dětem, odhodlání absolvovat vycházky i za nepříznivého počasí,
výbornou stravu, ochotu ke kreativitě a v neposlední řadě za dobrou připravenost nejstarších dětí pro
jejich další působení na základních školách. Obě moje děti vzpomínají na mateřskou školu rádi, za což
jsem vděčna.
I když moje poděkování patří všem, ráda bych ocenila Vás, která i po tolika letech praxe přicházíte
s novými nápady a hlavně dovedete vytvořit atmosféru, ve které se lidem práce daří.
S úctou
Želmíra Křiklanová Harantová

A léta běží…
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narodili se:
Barbora PODANÁ
Anna FRYCOVÁ
Vojtěch BURGER

12. 4. 2014
24. 4. 2014
14. 5. 2014

Obnovená hospoda U Chalupů

Blahopřejeme

foto: Ing. J. Kolrusz
INZERCE

NOVÁ LÉKÁRNA

1 852 727,00

-4 823 710,45
4 188 916,35
-634 794,10
4 563 698,46
3 928 904,36

č.

100%

celkem

VÝDAJE CELKEM
PŘÍJMY CELKEM
ROZDÍL
Výsledek hospodaření k 31.12.2013
Zůstatek BÚ celkem
z toho:
Zůstatek na BÚ Spořitelna
Zůstatek ČNB - 94
Zůstatek ČNB - 2006 dotace SFDI
60011 Spoř.

kraj: Středočeský kraj, okres: Kladno, obec: Braškov
voliči v seznamu: 835, vydané obálky: 218, volební účast: 26,11 %, platné hlasy: 100,00 %

Naše Modrá lékárna s dnešním sídlem v Kladně-Kročehlavech navazuje na tradici malé
lékárny v Kozinově ulici, kde původně působila PhMr. Marie Modrová, a pak v důchodu
i její manžel PhMr. Otakar Modr, kterého mnoho místních pamatovalo a vyhledávalo.
Snažíme se čerpat z jeho „starých“ receptur a věnovat se klientovi stejně tak, jak to dělal
on. Máme stálý tým lékárnic farmac. asistentek, které rády poradí,vysvětlí,připraví a
případně objednají vše potřebné.
Nově jsme rozšířily svou působnost do obce Braškov, kde jsme otevřely malou lékárnu.
V obou lékárnách je provozní doba 8–17 hod. každý pracovní den.
Mgr. Petra Suderová

Zprávy z komisí
CHCETE OPRAVDU UŠETŘIT? ZAČNĚTE LÉPE TŘÍDIT ODPAD
V souvislosti s rostoucími životními náklady je nutno hledat cesty k úsporám v rodinném
umístěná třeba v technické části domu nebo venku. Nevratné skleněné obaly z barevného a
rozpočtu. Jednou z ověřených cest je důkladnější třídění domovního odpadu. Je třeba si uvěčirého skla před uložením do kontejnerů skladovat též na vhodném místě. Pokud se plasty
domit, že dobře vytříděný odpad je hodnotnou surovinou pro recyklaci, tedy pro další
a nápojové kartony dobře sešlapou a uzavřou a kelímky vkládají do sebe, je potřeba pytlů a
zpracování a materiálové využití. Například na Mělnicku se tak dvěma obcím podařilo
známek minimální. Nákup balených vod přenechejme rozvojovým zemím bez čistých zdrojů
správným nastavením poplatků za popelnice, že na odpadové hospodářství nedoplácejí, ale
pitné vody. My máme kvalitní veřejné vodovody. Je ověřeno, že potom vystačí pro 2 osoby 1
dokonce se dostali do zisku.
pytel minimálně na 3 měsíce! Z evidence nákupu pytlů a známek na obecním úřadu za první
Zajímavá je zkušenost i z belgického Vlámska, kde motivují občany ke třídění tím, že pro
půlrok 2012 vyšlo najevo znepokojující zjištění. Pokud bychom vycházeli jen z nákupu známek,
tříděné odpady dostávají plastové pytle průsvitné zdarma avšak pro zbytkový – nepak se obecního systému nezúčastnila celá polovina domácností! Zpočátku však svozová firma
tříděný odpad musí barevné pytle kupovat tak draho, že raději třídí.
nakládala i pytle beze známek, takže neúčast bude nižší. Pro vysvětlení se nabízí tři možJe třeba zásadně změnit přístup k odpadům, které jsou daní za náš blahobyt ve srovnání
nosti. První – že se plasty ukládají v rozporu s obecní vyhláškou do popelnic, druhá – vozí se
s rozvojovými zeměmi. Za tyto odpady jsme plně odpovědni a při plnění této povinnosti ze
do jiné obce a třetí – ta nejhorší – spalování, které je zdrojem karcinogenních zplodin.
zákona nebudeme mít jen dobrý pocit, ale navíc můžeme ještě ušetřit. I v odpadovém hospoProto bude dále sledován odběr pytlů s důrazem na domácnosti vytápěné tuhými palivy. S
dářství hrozí totiž zvyšování cen v důsledku trvalého růstu cen energií, pohonných hmot, DPH
cílem podpořit důslednější třídění plastů a tím omezit počet popelnic, obec zaručí
a nakonec i významného zvyšování poplatků za skládkování. Zásadní omezování skládkování
zachování ceny pytle se známkou (10 Kč) a ceny bílé známky (65 Kč) na úkor známky
odpadů je celosvětovým trendem a dlouhodobým cílem je jeho úplné zastavení ve prospěch
červené, která je navržena ke zdražení a později ke zrušení.
dokonalejšího třídění, které je podmínkou pro recyklaci a opětovné využívání odpadů. Teprve
nevýznamnou – zbytkovou část obtížně tříditelnou, využívat k výrobě tepla a elektřiny ve
• Ten, pro něhož není zahrada jen sečení anglického trávníku, ale i zelinaření a sadařství,
spalovnách. Nelze pokračovat dosavadním tempem v hyzdění naší jediné planety odpadky,
či dokonce chov domácího zvířectva, se neobejde bez kompostu. Návrat k osvědčené tradici
které pocházejí z netříděného odpadu v našich „popelnicích“. Tento původní název měly
kompostování je pak optimální řešení. Velmi se osvědčila kombinace kompostéru a klasického
předchozí ocelové nádoby pro popel z topenišť domácností vytápěných tuhými palivy. Dnešní
kompostu. V těchto nemovitostech se potom ušetří navíc za nákup pytlovaného kompostu.
komfortní vytápěcí zdroje nezatěžují životní prostředí karcinogenními zplodinami, ani nepro• V domácnostech, kde je bionádoba, je pak svoz šedých popelnic minimální – nejvýše 6×
dukují popel. Nevyžadují dokonce ani pracnou obsluhu a člověk tak zpohodlněl. Do popelnic,
do roka.
kam dnes patří po povinném vytřídění ze zákona jen tzv. zbytkový odpad, bezohledně házejí
• Po prořezu dřevin větve rozřezat na skladebné délky a po roce schnutí využít jako palivo
někteří lidé vše, co je napadne. Takové počínání však ignoruje nejen zákon o odpadech a ochranu
v kotli na dřevo, v zahradním, či domácím krbu. Listí ukládat do bionádoby nebo kompostovat,
životního prostředí, ale zbytečně zvyšuje rodinné i obecní výdaje, které by mohly být věnovány
stejně tak i zahradní odpad a bioodpad z kuchyně. Slabší větve se po drcení ve štěpkovači mohou
na prospěšnější účely.
ukládat do kompostu, i do bioodpadu.
Přestože obec stále částečně doplácí na odpadové hospodářství, pokládá za prioritu snížení
• Popel z topenišť včetně krbů vytápěných dřevem je bioodpadem a proto jej můžeme ukládat
celkových nákladů prostřednictvím motivace občanů pro dokonalejší třídění, které umožní
také do bionádob.
udržet obecní výdaje v rozumných mezích. Náš známkový systém tyto motivační stimuly na• Při třídění jděme příkladem dětem, které mají o ekologii často překvapující znalosti.
bízí a hodláme je ještě posílit. Kdo bude lépe třídit, bude méně platit. Naproti tomu zákon
Hospodárné a zodpovědné chování při nakládání s odpady je cestou jak nezvyšovat náklady
o místních poplatcích č.174/2012Sb. (v platnosti od 1. 7. 2012), umožňuje nyní vyměřit občanu
obce i domácností při současné finanční krizi, poznamenané zvyšováním DPH a zdražováním.
jednotný poplatek až do výše 1000 Kč/osobu/rok a proto jakékoliv motivační pobídky pro třídění
V tab. č. 1 je patrné porovnání nákladů podle obecně závazné vyhlášky (OZV) Braškova
odpadu postrádá. Z celostátní statistiky z roku 2011 je zřejmé, že průměrné náklady obcí na
oproti zákonu o místních poplatcích č.174/2012Sb., kde se jedná o horní hranici roč. poplatku
hlavu byly 912 Kč a ve středočeském kraji dokonce 1056 Kč. Nutno poznamenat, že většina obcí
na osobu 1000 Kč.
a měst z důvodu jednoduchosti používá právě tento zákon o
místních poplatcích. V níže uvedené tabulce č. 1 je pak paTab. 1: Porovnání nákladů na provoz systému hospodaření s odpady v rodinném domku (Kč/dům/rok)
trné srovnání rodinných výdajů podle obou těchto systémů.
Zákon.
Zrekapitulujme si tedy nejprve náš stávající systém
Obecně závazná vyhláška OZV č. 3 a 4 obce Braškov
poplat. za
odpadového hospodářství.
systém
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

Sklo barevné a čiré se ukládá do kontejnerů na 3 místech
v obci
Plasty a nápoj. kartony do pytlů, které si občané
nakoupí na úřadě spolu se známkou za 10 Kč. Svoz od
domů 1× měsíčně
Papír je možno odkládat v den svozu plastů v pytlích
vedle pytlů s plasty nebo zpeněžit ve sběrnách
Ve l k o o b j e m o v ý o d p a d j e s v á ž e n k o n t e j n e r y
umístěnými na sběrném místě obce 2× ročně
Nebezpečný odpad svážen 1× ročně
Biologický odpad ze zahrad včetně prořezu stromů
možno uložit na sběrném místě 1× měsíčně (vždy poslední sobota v měsíci) nebo ještě lépe – dřevo energeticky
využít .
Sečenou trávu včetně plevele, organický odpad ze
zahrad a kuchyně (z vyprázdněných plast.sáčků) a
dokonce i popel ze spalování dřeva je vhodné ukládat
buď do vlastního kompostéru a poté do kompostu, nebo
do hnědých bionádob s kolečky. Tyto nádoby lze objednat
na obecním úřadu, kde se platí i poplatek za sezonní svoz
(duben až listopad) od domu. Malá (120 l) 690 Kč a velká
(240 l) 890 Kč/sezonu.
Popel z topenišť na tuhá paliva (s výjimkou dřeva)
se ukládá do šedých popelnic 120 l
K o v o v ý o d p a d – 2× r o č n ě s v á ž ejí H a siči , neb o
individuálně zpeněžit ve sběrně
Zbytkový odpad – smetí, plevel, bioodpad z kuchyně –
rovněž do šedých popelnic 120 l (pokud není k dispozici
hnědá bionádoba).

Známka pro
zbytk. odpad
Žlutá – 14 dnů
ekol. vytáp.
4 os.
6 os.

2 os.
4 os.

4 os.

•

•
•

celkem
Kč/dům/rok

174/2012Sb.
max. 1000 Kč/
os.

400,–
600,–

120,– (12×10)
120,– (12×10)

690,–
690,–

2 250,–
2 450,–

4 000,–
6 000,–

100,–
200,–
400,–
600,–

60,– (6×10)
40,– (4×10)
120,– (12×10)
120,– (12×10)

kompost
690,–
690,–
890,–

355,–
1 190,–
1 600,–
2 390,–

1 000,–
2 000,–
4 000,–
6 000,–

200,–
400,–

60,– (6×10)
120,– (12×10)

kompost
690,–

1 820,–
2 770,–

2 000,–
4 000,–

400,–

120,– (12×10)

890,–

3 070,–

4 000,–

nevyhovující

1 660,–

Známky pro svoz zbytkového odpadu si občan po zakoupení na úřadě nalepí na popelnici.
•

bionádoba
Kč/sezonu

průměrná

1 560,–
1 560,–

červená
tuhá paliva

Kč/znám.+pytel
plasty 10,–

výborná

1 195,– (3×65,–)
1 260,– (4×65,–)
1 390,– (6×65,–)
1 780,– (12×65,–)

Zelená
tuhá paliva

Poplat. Kč/os./
rok
VO + NO 100,–

dobrá

1 040,–
1 040,–

Bílá – jedn.
ekol. vytáp.
1 os.
2 os.
4 os.
6 os.

kvalita
třídění

Známka žlutá (1040 Kč/rok) – pro 14denní svoz – je vhodná pro RD s ekolog. vytápěním
a dobrou úrovní třídění, bez kompostování a bez hnědé bionádoby. Obsah popelnice tvoří
smetky, plevel a kuchyňský odpad.
Známka bílá (65 Kč/1 svoz) – pro jednorázový svoz – je určena pro RD s ekolog. vytápěním,
výbornou úrovní třídění a hnědou nádobou, nebo kompostováním. V popelnici jsou pak
pouze znečištěné plast. sáčky od kuchyň. odpadu, smetky, plevel, (v zimě část kuchyňského
odpadu).
Známka zelená (1560 Kč/rok) – pro týdenní svoz v zimní (popel) a 14denní v letní sezoně
v RD s vytápěním tuhými palivy a průměrnou úrovní třídění.
Znám k a čer vená (1660 Kč /rok) – pro týdenní svoz celoročně – podpor uje v ša k
nedostatečné třídění, a proto je komisí pro životní prostředí navržena ke zdražení,
případně ke zrušení.

Dále se snažíme posílit systém nakládání s odpady využíváním tzv. Sběrného místa, kde
je možno jen ve vymezené době ukládat některé druhy odpadu. Velkoobjemový odpad na jaře
a na podzim a kompostovatelný každou poslední sobotu v měsíci.
Není nejmenších pochyb o tom, že tento známkový systém má motivační charakter.
Kvalitnější třídění je nejen v souladu s celosvětovým trendem udržitelného rozvoje, ale současně
přispívá ke značným úsporám surovin, energie a vynaložené práce a tím šetří naši planetu.
V našem případě se projeví na úsporách v rozpočtech jak obce, tak i domácností. Je třeba
chovat se racionálněji k odpadům, za něž jsme ze zákona plně zodpovědní. Takový přístup se
skládá z řady zdánlivých maličkostí. Místem, které produkuje nejvíce odpadů v domácnosti,
je bezesporu kuchyně. Tam je třeba věnovat třídění největší pozornost. Současné kuchyňské
linky vycházejí však třídění vstříc. Pod dřezem je výsuvný organizér zpravidla se třemi vyjímatelnými koši. Ani u starší kuchyňské linky však není problém tento organizér pod dřez
adaptovat. Co do množství převažují plasty a nápojové kartony, proto je vhodné pro ně zvolit
největší z košů. Zbývající dva menší koše je vhodné použít jednak pro bioodpad z potravin a
jednak pro obalový hliník. Pro železné obaly (plechovky, zátky apod.) je vhodná nádoba s víkem

Poznámky:
Údaje v tabulce vycházejí ze zkušeností a slouží k orientační bilanci nákladů na odpady
v domácnosti.
Dosavadní praxe ukazuje, že pravidelný svoz bioodpadu v hnědých bionádobách je významným příspěvkem nejen ke zlepšení pořádku v obci, ale i k úsporám. Lze do nich ukládat trávu,
plevel, organický odpad z kuchyně a dokonce i popel ze spalování dřeva a tím minimalizovat
potřebu nádob na zbytkový odpad (popelnic). Hnědé nádoby se osvědčily zvláště u nemovitostí
s pravidelně sečenými trávníky.
S rostoucím významem ochrany životního prostředí se vyvíjí i legislativa ohledně nakládání s odpady. Brzy má být dokončen „Integrovaný systém nakládání s odpady“ (ISNO). V tomto
systému budou priority následující:
a.
b.
c.
d.
e.

předcházení vzniku odpadů
příprava odpadů k opětovnému využití
recyklace odpadů
jiné využití, např. energetické při spalování
omezení skládkování přísným režimem a rostoucími poplatky, které povede k úplnému zrušení skládkování na úkor spalování.

Současně se připravují dva nové zákony. První se týká obalů a druhý tzv. výrobků s ukončenou
životností – autovraků, pneumatik, akumulátorů a elektroodpadu.
Nově je možné uzavřít písemné smlouvy se živnostníky podnikajícími v obci na využití
obecního systému v případě, že produkují odpad blízký komunálnímu a požádají o využívání
systému. Součástí smlouvy musí být i výše úhrady.
Ing. Jiří Kolrusz,
komise pro životní prostředí

Zprávy z komisí
OBEC BRAŠKOV ZÍSKALA DOTACI A MŮŽE TAK PODPOROVAT A ROZVÍJET CESTOVNÍ RUCH
Začátkem letošního roku se podařilo Obci Braškov získat dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy 2007–2013 (dále jen ROP). Tento program se soustřeďuje
na podporu rozvoje regionu a je určen pro čerpání ﬁnančních prostředků z fondů Evropské unie. Celkové
náklady projektu se přiblíží k 17,7 miliónům korun, z nichž přibližně 14 miliónů korun tvoří ﬁnanční
příspěvek od ROP. Zbývající náklady, okolo 3,7 miliónů korun, uhradí Obec Braškov ze svého rozpočtu.
Celý projekt „VÍTEJTE V BRAŠKOVĚ – podpora a rozvoj cestovního ruchu v obci Braškov“
začal vznikat již na začátku roku 2013. Cílem projektu je využití potenciálu cestovního ruchu v obci
Braškov, tvořeného především návštěvníky cyklistických a turistických tras vedoucích obcí a návštěvníky
dotčeného turistického regionu obecně. Projekt je rozdělen na čtyři části: 1) Muzeum sportu s infocentrem, úschovnou kol a zavazadel, 2) Interaktivní vlastivědnou expozicí pro děti i dospělé, 3) parkoviště,
4) Informační a orientační systémem obce.

Projekt doplní stávající turistické atraktivity obce a vytvoří tak ucelený produkt cestovního ruchu na
území obce zaměřený na všechny kategorie návštěvníků přijíždějících do regionu za rekreačním sportem
a poznávací turistikou. Projekt přispěje k rozvoji cestovního ruchu v celém regionu a zvýší atraktivitu
dotčených turistických tras a cyklostezek.
Výstavba všech částí projektu bude ukončena do poloviny října 2014.
Vítězem výběrového řízení na zhotovitele celé stavby se stala společnost KOSTAV, s.r.o. z Malých
Kyšic. Technický dozor stavby bude provádět Ing. Jan Rys. Administraci projektu od vyplnění žádosti
o dotaci až po závěrečné vyhodnocení provádí společnost SPF Group, v.o.s.
Ing. arch. Kateřina Dolejšová,
předsedkyně stavební komise

Hasiči informují
7. 4. 2014 byl naší jednotce ve 20.14 vyhlášen poplach. KOIS HZS STČ kraje nás vyslalo na požár chaty
v osadě Dědkův mlýn. Současně byly na místo vyslány jednotky HZS stanice Kladno, JSDH Unhošť a JSDH
Chyňava. Na místo jako první ve 20.29 dorazila JSDH Unhošť s CAS 32 T-815 a dále naše 1. družstvo
s CAS K25 LIAZ 101(1+4), HZS Kladno s Terrnem, JSDH Chyňava s CAS K-25 LIAZ 101,JSDH Unhošť
s CAS K-25 LIAZ 101,HZS Kladno s CAS30 T-7 a naše druhé družstvo s CAS 32 T-138 (1+2). V chatě byly
vidět při příjezdu plameny. Majitel se nacházel mimo objekt a dle jeho vyjádření se uvnitř nikdo další
nenacházel. Z unhošťské tatry bylo nataženo jedno dopravní vedení „B“ a zahájeno hašení dvěma proudy
„C“. Zásah probíhal v dýchací technice. Místo požáru bylo postupně nasvíceno osvětlovacími stožáry
z CAS a přenosnými halogenovými svítidly. Bylo nutno rozbrat dřevěnou konstrukci chaty, část střechy
a dohasit skrytá ohniska, která byla dohledána pomocí termokamery. Po lokalizaci byla část jednotek
VZ poslána zpět na základnu. Po závěrečné kontrole VZ jsme z místa požáru odjeli zpět na základnu.
Dalším výjezdem jednotky byla 14. 4. likvidace požáru kompostu na Valdeku v ulici Karlovarská,
v těsné blízkosti lesoparku. Požár byl likvidován 1 proudem „C“ z CAS 32 T-138.
Další tradicí se již začíná stávat ukázka techniky pro děti z mateřské školy ve Velké Dobré. 16. 4.
byla dětem ukázána CAS K25 LIAZ 101 s celou její výbavou.
19. 4. se po několika letech konal v nově zrekonstruovaném hostinci „U Chalupů“ Velikonoční
hasičský bál. K tanci i poslechu výborně zahrála kapela „EŇO ŇÚŇO“. Bál se velmi vydařil a bylo
zcela vyprodáno.

RECYKLUJTE S HASIČI
Od května mohou občané Braškova nově využít možnosti bezplatně nechat odvézt a zlikvidovat
vysloužilé elektrospotřebiče.
Nefunkční spotřebiče je možné přivézt každou středu mezi 18–19 hod. do hasičské zbrojnice
na Braškově. O následný odvoz a ekologickou likvidaci a recyklaci se již postarají odborné společnosti
ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL s.r.o., se kterými dobrovolní hasiči spolupracují.
Upozorňujeme všechny občany, že je nutné všechny spotřebiče osobně předat některému ze
členů jednotky, v případě větších spotřebičů je možné se domluvit i na odvozu z vašeho domu.
CO PODLÉHÁ SBĚRU
Malý i velký domácí spotřebič – „vše, co lze zapojit do elektrické zásuvky, nebo funguje na baterie.“
Zpětně odebraná elektrozařízení se na místech zpětného odběru dělí do čtyř sběrných a logistických skupin:
1.
2.
3.
4.

chlazení
velké spotřebiče
bag (ostatní spotřebiče – malé)
TV, monitory

Do skupiny chlazení patří:
velká chladící zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, ostatní velká zařízení používaná
pro chlazení, uchování a skladování potravin, klimatizační zařízení s obsahem regulovaných látek
(tedy ještě nenarušených a neodsátých např. servisním technikem) s výjimkou splitových jednotek.
Do skupiny velké domácí spotřebiče patří:
pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, ostatní velká zařízení pro používaná k
vaření a jinému zpracování potravin, elektrická topidla, elektrické radiátory, ostatní velká zařízení
pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku, elektrické ventilátory, ostatní ventilační a odsávací zařízení, ostatní velké spotřebiče z domácnosti výše neuvedené, velká zařízení pro soustružení,
frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání
nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů, nástroje pro nýtování, přibíjení, šroubování
nebo odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely, nástroje pro pájení, svařování nebo
podobné použití, zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek
jinými způsoby, nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti, velké vrtačky a ostatní velké
elektrické nástroje, kopírky bez cartridge apod.

Tradiční příprava a provedení samotných čarodějnic bylo stejně jako loni „spestřeno“ výjezdem
jedotky. Krátce po půl sedmé byl krajským operačním střediskem jednotce SDH Braškov vyhlášen
poplach. Byla zaslána zpáva následujícího znění: „Kladno, Braskov, u silnice R6, oznamovatel jel ve
smeru na KV, u sjezdu na Velkou Dobrou,cca 1km po leve strane, nevi co hori 18:32 POZAR“.
Předem určení členové jednotky ve složení 1+2 prozkoumali předpokládané místo zásahu, aniž by
našli příslušný zdroj kouře nebo požáru. Následně byli operačním střediskem odvoláni zpět na základnu, neboť jednotka profesionálních hasičů ze stanice Kladno nalezla pravděpodobný zdroj v domácím
zahradním pálení větví na konci Valdeka.
Na žádost ředitelky MŠ Velká Dobrá vyjela v podvečer 22. 5. jednotka v počtu 1+2 s VW Transporter
na likvidaci včelího roje. Neboť v určené lokalitě nebyl žádný roj nalezen byl výjezd vyhodnocen jako
planý poplach
Poměrně náročnou akcí bylo 22. května zajištění průjezdu závodníků cyklistického závodu Karlovy
Vary – Unhošť. Naším úkolem bylo při letošním ročníku regulace dopravy na křižovatkách v Kyšicích,
Valdeku a odbočce na Družec.
Poslední akcí před uzávěrkou tohoto čísla byla ukázka techniky na dětském dnu ve Velké Dobré.
Na závěr bychom chtěli všem našim občanům popřát příjemně strávené letní dny a dětem krásné
prázdniny.
Hasiči Braškov

Do skupiny bag patří níže vyjmenované ostatní spotřebiče (elektrospotřebiče s rozměry menšími
než 40 × 80 × 50 cm):
mikrovlnné trouby, plotny, vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění, zařízení
používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky a jiné spotřebiče používané k
žehlení, mandlování a další péči o oděvy, topinkovače, fritovací hrnce, spotřebiče pro masáže nebo
jinou péči o tělo, váhy, vrtačky, pily, malá zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání,
sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva,
kovů a dalších materiálů, nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování
nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely, nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití,
zařízení pro postřik, šíření, rozptyl a zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby, nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti, ostatní elektrické a elektronické nástroje z domácnosti výše neuvedené, mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů,
elektrické nože, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, hodiny, budíky a
zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času, DVD přehrávače, videorekordéry, ostatní
malé domácí spotřebiče výše neuvedené, tiskárna bez cartridge, počítače, wi-ﬁ zařízení, klasické
telefonní přístroje apod.
Do skupiny TV, monitory patří:
televize a monitory
DO ODBĚRU NEPATŘÍ:
žárovky a zářivky; výbojky, bojlery, cartridge, hrací automaty, pouliční osvětlení.
Elektrozařízení ke zpětnému odebrání musí být kompletní, tzn. v nedemontovaném stavu!

Hasiči informují
VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané,

Pohádkový Háj

Čarodějnice 30. 4. 2014
Tentokrát se vydařilo počasí a tak se děti vydaly v maskách čarodějnic od hasičárny směrem na
Čertovku, kde každoročně velcí hasiči připravili hranici a na vrch usadili vyroubenou čarodějnici.
Než se hranice rozhořela, vedoucí hasičat se proměnily na čarodějnice a připravily pro děti několik
soutěží.

Děkuji všem, kteří se spolupodíleli na přípravě Dětského dne, který se konal v sobotu 7. 6. 2014.
Především dámám s Kulturní komise za zajištění odměn, Sk Braškov za pořádání soutěže ve střelbě a
předání opravdových medailí. Všem hasičským vedoucím a jednotce za přípravu občerstvení a posezení.
Dámám Karolíně Hollerové a Michale Špačkové za vymyšlení stanovišť (jako hod do klouboku kouzelníka Pokustóna či závod ve velkých botách kocoura), plakátu a startovní listiny. Po soutěžích si naše obě
družstva zaběhla útok na oheň. Jelikož bylo opravdu krásné počasí, mohly si děti sami vyzkoušet jak se
stříká. Doufám, že příští rok se nám podaří tak pěkný Dětský den opět spolupořádat.

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Další sezonu zahájíme ve čtvrtek 4. 9. 2014 od 17.00 hod do 18.30
hod. u hasičské zbrojnice.
Hledáme nové děti, které si chtějí užít legrace, naučit se
hasičským dovednostem, jezdit na závody, výlety a v létě na
hasičské soustředění.

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ 4. 9. 2014 V 17.00
U HASIČÁRNY NA BRAŠKOVĚ

>

>

HASICATA BRASKOV
hledají holky a kluky ve věku 5–13 let,
kteří se nebojí zkusit něco docela nového
Na závěr sezony se pořádaly tzv. 3denní závody od 30. 5. – 1. 6. 2014 v Plchově.
Závodů se účastnili za Soptíky – Anička, Gábinka, Julinka, Vašek, Karel, Jan, Vendelín, Mikuláš, Tomáš,
Jonáš. V Plamenu se celkově umístili na 6. místě.
Ve starší kategorii za Tazmány běželi – Michal, Miky, Kuba, Erikové, Julie, Helena, Anna, Karolína, Eva.
V plamenu vybojovali bronzovou příčku. Při konečném ceremoniálu byla vyhodnocena i Hasičská liga,
ve které se Soptíci umístili na krásném celkovém 4. místě. Tazmánům se také dařilo a získali 2. místo.

Můžete se naučit, jak zacházet s hasičským náčiním,
treﬁt se na cíl nejen ze vzduchovky nebo třeba jak dát
první pomoc. Prostě to, co každý správný hasič zná.
tréninky jsou každý čtvrtek od 17.00
pro další info: hasici@braskov.cz

Ráda bych všem dětem, popřála krásné prázdniny a sejdeme se na Hasičském soustředění 20.–24. 8.
2014 v Olešné. Doufám, že si zde užijeme hodně legrace i při tréninku na další sezónu.

www.braskov.cz

M. Chalupová, vedoucí Mladých hasičů

Knihovna
CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ? VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
BELETRIE
Adams, G.: Talismanky
Bauer, J.: K výšinám císařského trůnu
Bauer, J.: Král nezná bratra
Bauer, J.: Smrt na jazyku
Cimický, J.: Děravé sítě
Cartland, B.: Hvězda lásky
Ciprová, O.: Bílá princezna
Černá, J.: Johana z Rožmitálu
Ebert, S.: Kletba porodní báby
Fitzek, S.: Sběratel očí
Frýbort, P.: Karneval trpaslíků
Furnival, K.: Stíny na Nilu
Harper, K.: Zemřít s přílivem
Howard, L.: Cizí tvář
Jakoubková, A.: Manžel v domě není pro mě
Jakoubková, A.: Manžel, který štěká, taky kouše
Jakoubková, A.: Poslední tango s Carmen
Kovařík, J.: Korzáři krále slunce
Lowell, E.: Nech minulost spát
Marshall, E.: Viking
Parker, R.: Vražda před kamerou
Peters, E.: Faraonova pomsta

Rezek, J.: Láska po kladensku
Sten, V.: Ve vyšších kruzích
Váňová, M.: Babí léto
Viewegh, M.: Můj život po životě
Whitton, H.: Karel IV.
Whitton, H.: Královna Dagmar
Woodová, B.: Had a hůl
NAUČNÁ LITERATURA
Bauer, J.: Podivná úmrtí
Bílek, J.: Bílá místa české historie
Brýdová, M.: Kouzlení s FIMOhmotou
Cohen, J.: Pařížská dieta
Doležalová, A.: Neodolatelné krémové moučníky
Donaldson, S.: Přenosné rostliny
Gabriel, R.: Dobré rady pro pěstitele pokojových
rostlin
Hunt, J.: Co mají umět muži
Jarolímková, S.: Co možná nevíte o životě
našich předků
Kunová, V.: jak hubne labužník
Nemravová, P.: FIMO
Sedláček, A.: Historické pověsti lidu českého

Sharamon, S.: Základní kniha o čarách
Smallwood, V.: 100 receptů pro domácí pekárny
Warnerm P.: 1001 nápadů na skvělou party
KNIHY NA DOVOLENOU
Čáka, J.: Střední Brdy – krajina neznámá
Kath , A.: Thajsko
Klöcker, H.: Chorvatsko: pobřeží a ostrovy
Lipns, R.: Šumná města
Mudrová, I.: Evropa okouzleným pohledem
Procházka, Z.: Po skrytých stezkách Domažlicka
Salihagič, M.: Bosna a Hercegovina
Schejbalová, J.: Český ráj Josefa Pekaře
Smolová, V.: Brdy a Hřebeny
Stehnová, S.: Pohled do minulosti Kokořínska
Zvagulis, P.: Co vám v cestovní kanceláři
neřeknou
…a řada dalších knih, které Vám pomohou při
cestování
KNIHY PRO DĚTI
Braunová, P.: Terezománie

České pohádky
Hvězdné příběhy Čtyřlístku
Kahoun, J.: Kamarádi v kožíšku
Kinney, J.: Deník malého poseroutky
Lanzová, L.: Dvakrát dospělá
Lukešová, M.: Knížka o zvířatech
Miková, K.: Tyrkysové okouzlení
Pilařová, I.: Bylo nebylo
Pospíšilová, Z.: Hravá škola vaření
Řeháčková, V.: Pacientky
Řeháčková, V.: Bezhlavě do maléru
Truneček, J.: Pohádky pro zvídavé děti
Wilsonová, J.: Dvojčata v průšvihu
…a řada dalších pěkných knih, které Vám mohou
zpříjemnit prázdniny
NAVŠTIVTE NAŠI KNIHOVNU – čeká na vás
řada zajímavých knih a příjemné prostředí.
PŮJČOVNÍ DOBA: STŘEDA 16–18.30 HODIN.
Věra Přibylová, knihovnice

Braškov z jihovýchodu

foto: Ing. J. Kolrusz

Okénko pro děti

Sport

ČESKÉ PRANOSTIKY

FOTBAL  MEMORIÁL ANTONÍNA DRÁBA  3. ROČNÍK

z knihy Zuzany Kovaříčkové: Pranostiky. Rokem krokem za krokem

8. 5. se konal 3. ročník Memoriálu Antonína Drába – fotbalový turnaj mladších přípravek.
Počasí letošnímu ročníku přálo. Zúčastnilo se celkem 8 mládežnických družstev. Občerstvení zajistila hospoda Stará Hájovna a Hostinec u Chalupů. První čtyři umístěné týmy obdržely
hodnotné ceny – pohár a fotbalový míč, všechna zúčastněná mužstva pak pamětní medaili pro
každého a tašku plnou cukrovinek, které na akci dodal pan Nguyen Ngoc Minh, vedoucí obchodu
Konzum na Valdeku.
Areál stadionu zaplnilo na 250 účastníků z řad nejmenších nadějí, rodičů či obyčejných fandů
kopané. Pořadatelé jim naservírovali celkem 36 utkání!
Všechny týmy měly během turnaje maximální luxus, včetně bohatého a pestrého občerstvení.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pořadí po základní části:
Unhošt
SK Kladno A
V. Dobrá
Hřebeč
V. Přítočno
Doksy
SK Kladno B
Braškov
Semiﬁnále:
Unhošť – Hřebeč 3 : 0
V. Dobrá – SK Kladno A 3 : 3, pk 0 : 2
O 3. místo:
V. Dobrá – Hřebeč 6 : 1
Finále:
Unhošť – SK Kladno A 11 : 1
Další pořadí:
5. Doksy
6. Braškov
7. V. Přítočno
8. SK Kladno B

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