BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

září 2012

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

9. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV
které se koná

VE STŘEDU 19. ZÁŘÍ 2012 V 17,00 HOD.
NA OÚ BRAŠKOV
s tímto programem:

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

8.
9.

ZAHÁJENÍ,
KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 8. ZASEDÁNÍ
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 8. 2012
PRŮBĚH AKCÍ PROGRAMU VÝSTAVBY
DOHODA O ZMĚNĚ VPS S MĚSTEM UNHOŠŤ
MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
RŮZNÉ:
• ZMĚNA KRONIKÁŘE
• INFORMACE O STAVBĚ PÓDIA A ZVONIČCE NA HÁJI
• ZHOTOVENÍ BUSTY BUŠKA LINHARTA Z BRAŠKOVA
• NADAČNÍ KONCERT PRO LETOHRÁDEK VENDULA – PŘÍSPĚVEK OBCE 50 000 KČ
• OPRAVA PLOTU V MŠ
• DODATEK Č. 1 K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ ORDINACE
• SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE S ČEZ – UL. KRÁTKÁ
DISKUSE
USNESENÍ A ZÁVĚR

Usnesení
8. zasedání Zastupitelstava obce Braškov, konaného
dne 25. června 2012 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo po projednání:
a) bere na vědomí:
1. Zprávu o kontrole plnění usnesení 7. zasedání zastupitelstva
2. Zprávu o hospodaření obce k 31. 5. 2012
3. Informaci o stavu a průběhu akcí „Programu rozvoje obce“
b) schvaluje:
1. Závěrečný účet obce Braškov za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce bez výhrady
2. 2. změnu rozpočtu obce na r. 2012 s příjmy ve výši 18.485.990 Kč a výdaji ve výši 15.869.050 Kč.
Rozpočet je přebytkový.
3. Výsledek výběrového řízení na administrátora akce „Ulice Budovatelů“ ﬁ rmu EP Consult s.r.o.
4. Smlouvu na pronájem fotbalového hřiště TJ Sokol Braškov vč. smluv o poskytnutí dotace
5. Záměr přestavby půdy na klubovnu na OÚ Braškov a zadání vypracování rozpočtu ﬁ rmě
VALDEKER
c) souhlasí:
1. S uzavřením Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy s Městem Unhošť, týkající se projednávání
přestupků
2. S odkoupením pozemku p.č. 50/2, ostatní plocha, o výměře 1.528 m2 od PF ČR za cenu 71.460 Kč
3. Se záměrem na odkup pozemků p.č. 61/17 a 79/2 na Toskánce
4. S žádostí o bezúplatný převod pozemku p.č. 78/41 od Středočeského kraje

Braškov – pohled od jihu

Ročník: 22

Číslo: 3

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v době psaní tohoto článku je v kalendáři 1. září, a protože nejbližší významnou
událostí je Valdecký country festival na
Háji, který se koná 8. září, přemýšlím,
zda se nám v sobotu vydaří počasí. Tento
měsíc má ještě jedno důležité datum, a to
je počátek podzimu – 22. září den podzimní rovnodennosti. Zdá se, že rok byl zase
rychlejší…
Jak jsem se již zmiňoval v minulých
Braškovských novinách, zastupitelstvo
obce se zabývá velmi zajímavým záměrem, a to vybudováním trvalého podia
na Háji. Jsme ve fázi zpracovávání studií
od různých zhotovitelů. Bylo by velmi
přínosné pokud by jste se Vy, občané
Braškova, k této problematice vyjádřili,
samozřejmě realizaci by bylo možno financovat ne z obecních prostředků, ale
z dotačního titulu. Také bych moc rád
znal Váš názor na vybudování kapličky či zvoničky u nás v obci. Třeba víte
o nějakém vhodném místě a možná, že
o ni nemáte zájem.
Co se týče staveb, které jsou v chodu.
Probíhá rekonstrukce Obecního úřadu a
připravuje se stavební povolení na ulici
Budovatelů, administrátorovi, kter ý
bude vybírat zhotovitele, jsme předali
projektovou dokumentaci, na základě
těchto kroků budeme žádat o ﬁnanční
prostředky. Velmi mne trápí, že výstavba
rodinných domů, doposavad např. ulice
U Dubu, Akátová i jmenovaná Budovatelů, z nějakých mne neznámých důvodů,
nemá vzorové komunikace, chodníky ani

zeleň. Pravděpodobně prodávající parcel
se s kupujícím domluvili, že budou žít bez
chodníků a v bahně. Myslím, že při tomto
obchodu, kdy se mění orná na stavební,
vzniká dostatek prostředků na solidní
infrastrukturu. Budu pevně věřit, že v následujících nových zástavbách se tento
nešvar již nebude opakovat. Proč jsem
si teď po tolika letech všiml, že U Dubu
nejsou chodníky a proč se tím zabývám?
Protože v současné době obec připravuje
stavební povolení na rekonstrukci ulice
Budovatelů, jejíž novou část měl rekonstruovat někdo jiný než obec. K opravě
této ulice nás nutí špatné svědomí ve
staré zástavbě Budovatelů a potom její
strategické položení vzhledem k Háji a
hřišti Jaroslava Valeše. Za sebe Vám mohu
slíbit, že obec nemá v budoucnu v plánu
vylepšovat hospodářský výsledek developerských projektů u nás v obci. Pokud by
si nějaký další developer myslel, že jeho
úkolem je prodávat parcely a úkolem obce
je budovat infrastrukturu, tak bude velmi
důrazně vyveden z omylu.
V současné době probíhá výběrové
řízení na dodavatele chodníku z Braškova
do Kyšic, budeme věřit, že bude vybrán
dobře a co nejdříve budeme schopni jít do
Kyšic mimo vozovku.
V závěru přání barevného podzimu a
společné setkání na Posvícenské zábavě.
Ing. Vladimír Dráb
starosta
starosta@braskov.cz

Kontrola plnění usnesení 8. zasedání zastupitelstva,
konaného 25. 6. 2012
Zasedání vzalo na vědomí zprávy a informace zejména o výsledku hospodaření a průběhu akcí
Programu rozvoje obce, schválilo závěrečný účet a výsledek auditu za r. 2011 a 2. změnu rozpočtu pro
r. 2012. Schválilo také výsledek výběrového řízení, smlouvu o pronájmu hřiště a záměr na přestavbu
půdy na obecním úřadě na klubovnu.
Konečně zastupitelstvo odsouhlasilo některé žádosti a záměry na odkup či převod pozemků a
Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy s Městem Unhošť.
Zastupitelstvo neuložilo žádné úkoly.
František Haas

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
Usnesení

Výsledek hospodaření obce k 31. 8. 2012
výsledek od
začátku roku

32. schůze rady 11. 6. 2012
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• aktuální informaci o plnění „Programu výstavby“
•

•

souhlasí
• s doplněním návrhu programu 8. veřejného zasedání zastupitelstva 25.6.2012
• s tím, že služební byt v MŠ zůstane prázdný, pokud zde nebude bydlet nová zaměstnankyně
• s návrhem záměru postavit v obci zvoničku
schvaluje
• stanovisko obce k námitkám a připomínkám k návrhu územního plánu obce Braškov a jeho
odůvodnění
• stanovisko obce k návrhu zadání úz. plánu obce V. Dobrá s požadavkem na prodloužení zeleného
pásu podél komunikace R6

33. schůze rady 9. 7. 2012
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• aktuální informaci o plnění „Programu výstavby“
•

souhlasí
• s hodnocením průběhu 8. zasedání zastupitelstva
• s pořádáním nadačního koncertu pro Letohrádek Vendula
• s nákupem a doplněním regálů pro dětský koutek v knihovně
• s poskytnutím ﬁnančního příspěvku pro Hospic knížete Václava o.p.s. a pro AVES o. s.
• se směnou, event. prodejem obecních pozemků č. 364/8 a st. 486 o výměře celkem 18 m2
• s návrhem programu 34. schůze rady 23. 7. 2012

34. schůze rady 23. 7. 2012
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• aktuální informaci o plnění „Programu výstavby“
• informaci o přípravě voleb do zastupitelstva kraje
souhlasí
• se zveřejněním záměru na směnu a prodej obecních pozemků č. 364/8 a st. 486 o výměře
celkem 18 m 2
• s návrhem programu 35. schůze rady 6. 8. 2012
• s výsledkem hospodaření obce k 30. 6. 2012

•

ukládá místostarostovi p. Haasovi
• projednat možnost odprodeje podílu obce na vlastnictví hřbitova M. Přítočno

35. schůze rady 6. 8. 2012
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• aktuální informaci o plnění „Programu výstavby“
• informaci o přípravě voleb do zastupitelstva kraje
•

souhlasí
• se stanovením termínu 9. veřejného zasedání zastupitelstva 19. 9. 2012 a návrhem jeho programu
• se změnou kronikáře obce
• s návrhem programu 36. schůze rady 3. 9. 2012

36. schůze rady 27. 8. 2012
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• aktuální informaci o plnění „Programu výstavby“
• informaci o přípravě voleb do zastupitelstva kraje
• jmenování J. Hehejíková zapisovatelkou okrskové volební komise
•

souhlasí
• s doplněním a upřesněním programu 9. veřejného zasedání zastupitelstva 19. 9. 2012
• s návrhem programu 37. schůze rady 10. 9. 2012

•

ukládá starostovi obce
• předložit zastupitelstvu k projednání záměry na zřízení podia na Háji a na pořízení a umístění
zvoničky
• požádat zastupitelstvo o souhlas s poskytnutím příspěvku na nadační koncert pro Letohrádek
Vendula

A léta běží…
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Rozloučili jsme se s našimi občany:
Hana THUNOVÁ
Miloslava KARPÍŠKOVÁ

23. 6. 2012 (82 let)
13. 8. 2012 (83 let)
Čest jejich památce

Narodila se:
Eliáš JECH
Isabela TOMÁŠKOVÁ
Filip JANEČEK
Martina DUFKOVÁ
Karel KALENDA
Jakub ONDRÁČEK
Sebastian VAIT

1. 4. 2012
18. 4. 2012
1. 6. 2012
12. 6. 2012
14. 6. 2012
25. 6. 2012
15. 8. 2012

4 588 558,44
989 964,81
81 477,32
112 516,60
1 220 776,65
2 171 223,06
12 600,00
474 103,11

6 000 000,00

76,00%

600 000,00

79,00%

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

8 465,00
3 295,00
5 170,00
575 772,00
453 302,00
19 870,00
102 600,00
8 935,00
42 407,50
56 748,39
3 890,00
24 408,30
4 194,00
10 700,00
9 514,30
980 712,60
172 560,00
2 849 715,00
200 000,00
1 590 941,00
1 500 000,00

20 000,00

42,00%

580 000,00

99,00%

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

30,00%
71,00%
126,00%
130,00%
49,00%

981 000,00
258 800,00
3 800 000,00
200 000,00
3 856 000,00
1 500 000,00

100,00%
67,00%
75,00%
100,00%
41,00%
100,00%

OSTATNÍ PŘÍJMY:
Smlouva hasiči (Kyšice)
Smlouva hasiči (V.Dobrá)
Příspěvek na VO kruhobvého objezdu
Věcné břemeno
akce "Valdecký háj"- sponzorské dary
Přijaté pojistné náhrady
Daň z příjmu práv.osob za obec

6 000,00
0,00
50 370,00
3 565,00
18 500,00
13 291,00
458 850,00

12 000,00
18 000,00

50,00%
0,00%

13 300,00
458 850,00

100,00%
100,00%

13 627 792,34

18 485 990,00

74,00%

V Ý D A J E :
NEINVESTIČNÍ
opravy silnice,chodníky,údržba,rybníky
MŠ - příspěvek na provoz
ZŠ - příspěvek na neinv.výdaje
knihovna - knihy a odměna
kronika - materiál a odměna
Sbor pro občanské záležitosti
podpora mlád.oddílu kopané
hřiště vč.dětského koutku - provoz
dětské hřiště
hřiště Valdek
veřejné osvětlení - el.energie
veřejné osvětlení - údržba,oprava rozhlasu
veřejná zeleň
odpady celkem (VaN,CZ ekologie)
MPS zál.na známky
likv.velko.odpad
nebezp.odpad
sportovní ativ.mladých hasičů
Sdružení dobrovol.hasičů
správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)
odměny zastupitelstva
platy zaměstnanců
platy za 12/2011
různé práce pro OÚ
pov.poj.na soc.zab.
pov.poj.na zdr.poj.
zák.poj.odpovědnosti
právní služby
poj.obecního majetku
popl.za měř.rychlosti v obci
všeobecný mat.
nákup DHM (archiv,letecké snímky)
odborné publ.
voda
plyn
elektrická energie
služby pošt
služby telekom.
služby peněžn.ústavů
zálohy pokladny
školení
nákup služeb
pohoštění
cestovné
daně a popl.,kolky
řešení přestupků-Mě.Unhošť
opravy (mont.ván.výzdoby,opravy v MŠ)
daň z příjmu práv.osob za obec
Sponzorský dar ( Hospic knížete Václava,AVES)
příspěvek na hřbitov M.Přítočno

189 000,00
200 000,00
320 025,00
29 343,00
450,00
20 148,00
32 300,00
116 301,00
14 112,00
102 189,00
191 280,00
101 367,60
254 217,00
648 648,40
404 480,00
237 322,00
6 846,40
88 314,00
151 842,24
1 578 983,67
395 377,00
333 728,00
175 930,00
75 162,00
83 436,00
64 917,00
1 217,00
2 710,00
34 201,00
12 460,00
18 684,40
75 128,40
2 860,00
1 795,00
65 363,20
9 430,00
2 852,00
33 984,35
8 575,50
20 558,00
3 640,00
69 459,80
0
0
5 986,00
1 200,00
80 329,02
458 850,00
13 000,00
49 990,50

120 000,00
200 000,00
320 000,00
40 000,00
10 000,00
40 000,00
100 000,00
310 000,00

158,00%
100,00%
100,00%
73,00%
5,00%
50,00%
32,00%
38,00%

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

77,00%
101,00%
42,00%
103,00%

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

44,00%
61,00%
63,00%

458 850,00

100,00%

50 000,00

100,00%

celkem

4 444 060,41

6 178 850,00

72,00%

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

108 000,00
2 731 210,00
2 502 153,14
0,00
1 871 082,00
287 145,00

400 000,00
4 600 000,00
2 502 000,00
100 000,00
1 872 000,00
216 200,00

27,00%
59,00%
100,00%
0,00%
100,00%
133,00%

celkem

7 499 590,14

9 690 200,00

77,00%

11 943 650,55

15 869 050,00

75,00%

VÝDAJE CELKEM

Blahopřejeme

%

P Ř Í J M Y
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)
daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin.
daň z příjmů FO ze sam.v.č.
daň z příj. fyz.os. z kap. výn.
daň z příj.práv.os.
daň z přid.hodnoty
poplatek za odnětí lesa
daň z nemovitosti

PŘÍJMY C E L K E M

•

rozpočet po
změnách

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

-11 943 650,55
13 627 792,34
1 684 141,79
2 294 181,95
3 978 323,74
3 977 322,44
1 001,30

Zprávy z obecního úřadu
PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV — aktualizace srpen 2012
NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)
NÁZEV AKCE – PROJEKTU

STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE

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

VÍCEÚČELOVÁ HALA, OPLOCENÍ HŘIŠTĚ

CELKEM

z toho
NÁKL.
DOTACE
OBCE

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE

MANAŽER
PROJEKTU
ing. Dolejšová,
ing. Doksanský

30184

27000

3184

Zpracována.

5100

4600

500

Pro novou žádost
je dokumentace
Ing.Dolejšová,
přepracována a doplněna. p. Haas
Probíhá stavební řízení.

POZNÁMKA
Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu (dotace
odhadnuta ve výši 90 %)
Žádost o dotaci bude opakována pro r. 2013
Návrh ÚP byl předán Útvaru hl. architekta Magistrátu
města Kladna a projednán se Stč. krajem. Stanovisko
obce k námitkám a připomínkám bylo předáno Útvaru
hl. architekta a jeho stanovisko předáno zpracovateli
k provedení úprav.

350

0

350

4060

3800

260

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

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

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

2000

1600

400

Zpracována.

B. Bečka

Jde o likvidaci havárie a rekonstrukci celé střechy.

REKREAČNÍ A IZOLAČNÍ ZELEŇ V OBCI
BRAŠKOVTOSKÁNKA
SPOJOVACÍ CHODNÍKY A PĚŠÍ KOMUNIKACE
přístup do lokality Družec spolu s rekonstrukcí
odvodnění v sev.části Valdeka

Zpracována studie a žádost o dotaci z
FROMu.

1550

1470

80

Nutno zpracovat.

Ing. Dolejšová

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

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

1200

960

240

Zpracovat dokumentaci a
žádost o dotaci.

ing. J. Kolrusz

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

zvýšení bezpečnosti chodců na silnici
Valdek–V. Dobrá

ADSUM zpracovává návrh dopravních
opatření a značení, který se projednává s
Odborem dopravy MM Kladno.

150

0

150

Zpracován návrh.

ing. J. Kolrusz

Jde o úpravu dopravního značení, zvyšující bezpečnost
chodců.

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 požádáno o dotaci SFDI. Je vydán územní
souhlas a pravomocné stav. povolení. Je vypsáno
výběrové řízení na zhotovitele.

chodník Toskánka

Je zpracován návrh dokumentace

3500

2800

700

Zpracován návrh
dokumentace. Nutno
urychleně zajistit stav.
povolení.

Ing. Dolejšová

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

750

0

750

Zatím není zpracována.

není zatím určen

Pozemek pod komunikací není ve vlastnictví obce, je
nutné ho odkoupit. Vlastník na naše žádosti nereaguje.

20550

15915

4635

Je zpracována, část bude
nutno aktualizovat.

není zatím určen

Úpravy nelze ﬁnancovat bez dotací, očekáváme vyhlášení
vhodného dotačního titulu.

REKONSTRUKCE STŘECHY MŠ BRAŠKOV

p. Haas

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
ulice V Dubinách
ostatní komunikace

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

PODIUM NA HÁJI

Ověřují se možnosti získání studie.

0

0

0

Bude zpracováno až po
schválení studie.

B. Bečka

Záměr bude předložen zastupitelstvu obce 19.9.2012

REVITALIZACE BRAŠKOVSKÉHO
POTOKA

Rozeslány žádosti o nabídky na zpracování
studie.

0

0

0

Bude zpracováno až po
schválení studie.

F. Haas

O spolupráci a event. spoluúčast požádáno Město Unhošť
a Obec Kyšice.
Zpracoval F. Haas, srpen 2012, projednáno jako návrh 36. schůzí rady obce 27.8.2012

Komentář k tabulce:
Uvedený program je pravidelně projednáván na schůzích rady obce a neustále aktualizován. Dokončené
akce z něj byly vypuštěny.
Program uvádí základní údaje o stavu přípravy a realizace akcí k 31.8.2012, jejich náklady a jejich
část, která je hrazena podle uzavřených smluv z dotací.
V programu je uveden rovněž návrh na zřízení podia na Háji, o jehož deﬁnitivním zařazení bude
rozhodnuto na zasedání zastupitelstva obce 19.9.2012.

Rozsah revitalizace Braškovského potoka závisí na stanoviscích Zastupitelstev města Unhoště a obce
Kyšice.
Realizace všech v programu zařazených akcí je podmíněna získáním dotačních prostředků.
František Haas

Zprávy z komisí
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU
V současné době probíhají dokončovací práce na druhé etapě stavebních úprav obecního úřadu.
Jedná se především o výměnu střešní krytiny a zateplení fasády a střešního pláště.
První etapa stavebních úprav (přístavba lékařské ordinace) byla úspěšně dokončena a první
pacienti již využívají lékařskou péči MUDr. Ilony Konečné.
Celá akce stavebních úprav a přístavby ordinace je spoluﬁnancována z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst. Celkové předpokládané ﬁnanční náklady celé akce
činí 4 058 892 Kč z toho dotace činí 3 855 947 Kč.
Dalším záměrem je využití půdních prostor obecního úřadu, kde by měla vzniknout malá klubovna – dílna, kterou budou využívat mladí hasiči pod vedením Markéty Chalupové. Nově by zde měla
vzniknout výtvarná dílna pro výtvarné kursy, které vede knihovnice Věra Přibylová.
Poslední odstavec stanoviska týkající se protestu proti záměru výstavby spalovny odpadů ve
Velké Dobré již naštěstí ztratil na aktuálnosti. Spontánní protest dotčených obcí si vynutil deﬁnitivní zastavení tohoto nebezpečného pokusu.
K prosazení záměrů dokončení izolační zeleně u dálnice a navíc omezení kamionové dopravy
v obci hodláme využít i právě došlou výzvu Kraje – „Aktualizace programu ke zlepšení ovzduší na
území Středočeského kraje“.
Ing. arch. Kateřina Dolejšová,
předsedkyně stavební komise

ZÁMĚR REALIZACE PRVKŮ DROBNÉ ARCHITEKTURY V NAŠÍ OBCI
Jak již je uvedeno na jiném místě těchto novin, uskutečnil se dne 8.9. již druhý ročník koncertu na
Háji. Protože bychom chtěli podpořit i konání případných jiných akcí, předloží obecní rada na veřejném
zasedání zastupitelům k odsouhlasení návrh na vybudování podia o půdorysných rozměrech 6x4m.
Podium by bylo umístěno na vrcholu Háje, v místech kde proběhl koncert. S tímto zadáním chceme
oslovit architekty na vypracování návrhu.
Po projednání a odsouhlasení zastupitelstvem obce bychom se pokusili zajistit ﬁnancování a následně i realizaci.

Dalším prvkem drobné architektury, který předloží rada obce zastupitelům k posouzení a odsouhlasení bude jednoduchá zvonička, která by měla rovněž stát na Háji. Zvonička by byla z dubového
rostlého dřeva a využívala by přirozeného rozdvojení z kmene do větví, které poskytuje pevné opření
pro mechaniku zvonu (ložiska hřídele). Výška by byla asi tři metry. Zvoničky byly dříve v každé vsi a
jsou součástí genia loci toho kterého místa v naší vlasti, dokladem kulturní nepřetržité linie, jež utváří
ducha národa a potěší oko člověka v krásné krajině.
Ing. Miroslav Doksanský

Zprávy z komisí
HOSPODAŘENÍ S ODPADY V OBCI BRAŠKOV
V souvislosti se současnou tíživou situací a rostoucími životními náklady se musíme zamyslet nad
odpadovým hospodářstvím v naší obci. I v této sféře hrozí totiž zvyšování cen v důsledku trvalého růstu
cen energií, pohonných hmot, DPH a nakonec i významného zvyšování poplatků za skládkování. Zásadní
omezování skládkování odpadů je celosvětovým trendem a dlouhodobým cílem je jeho úplné zastavení
ve prospěch dokonalejšího třídění, které je podmínkou pro recyklaci a opětovné využívání odpadů. Teprve
zbytkovou část, obtížně tříditelnou využívat k výrobě tepla a elektřiny ve spalovnách. Nelze pokračovat
dosavadním tempem v hyzdění naší jediné planety odpadky, které pocházejí z netříděného odpadu v
našich popelnicích. Tento původní název měly předchozí ocelové nádoby pro popel z topenišť domácností
vytápěných tuhými palivy. Dnešní komfortní vytápěcí zdroje nezatěžují životní prostředí karcinogenními
zplodinami, ani neprodukují popel. Nevyžadují dokonce ani pracnou obsluhu a člověk zpohodlněl. Do
popelnic, kam dnes patří po povinném vytřídění ze zákona jen tzv. zbytkový odpad, bezohledně hází vše
co jej napadne. Takové počínání však ignoruje nejen zákon o odpadech a ochranu životního prostředí, ale
zbytečně zvyšuje rodinné i obecní výdaje, které by mohly být věnovány na prospěšnější účely.
Přestože obec dnes částečně doplácí na odpadové hospodářství, pokládá za prioritu snížení celkových
nákladů prostřednictvím motivace občanů pro dokonalejší třídění, které umožní udržet rodinné i obecní
výdaje v rozumných mezích. Náš známkový systém tyto motivační stimuly nabízí a hodláme je ještě
posílit. Kdo bude lépe třídit, bude méně platit. Naproti tomu zákon o místních poplatcích č.174/2012Sb.
(v platnosti od 1.7.2012), umožňuje nyní vyměřit občanu jednotný poplatek až do výše 1000 Kč/osobu/
rok a jakékoliv motivační pobídky pro třídění odpadu postrádá.
Zrekapitulujme si tedy nejprve náš stávající systém odpadového hospodářství.
• 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 ve sběrnách
• Velkoobjemový odpad je svážen kontejnery na 3 místech obce 2× ročně
• Nebezpečný odpad 1× ročně
• Biologický odpad ze zahrad včetně prořezu stromů 2× ročně
• Kovový odpad – 2× ročně sváží Hasiči, nebo individuálně do sběren
• Sečenou trávu včetně plevele a organického odpadu ze zahrad je vhodné ukládat buďto do
kompostéru a poté do kompostu nebo do hnědých nádob s kolečky. Tyto nádoby lze objednat na
obecním úřadu, kde se i platí poplatek za sezonní svoz (květen až listopad) od domu. Malá (120 l)
– 690 Kč a velká (240 l) 890 Kč/sezonu.
• Popel z topenišť a zbytkový odpad – smetí, plevel, odpad z potravin – se ukládá do popelnic
120 l. Známky pro půlroční svoz si občan po zakoupení na úřadě nalepí na popelnici.
• Známka žlutá – 1040 Kč/rok – pro 14denní svoz je určena pro RD s ekolog. vytápěním a
dobrou úrovní třídění. Obsah popelnice tvoří smetky a plevel, případně kuchyňský odpad.
• Známka bílá – 65 Kč/svoz – pro jednorázový svoz je určena pro RD s ekolog. vytápěním,
výbornou úrovní třídění a hnědou nádobou, nebo kompostováním. V popelnici jsou pak smetky,
plevel, případně 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.
• Známka červená – 1660 Kč/rok – pro týdenní svoz celoročně – podporuje nedostatečné
třídění, a proto je komisí pro životní prostředí navržena ke zdražení.

V naší obci se snažíme posílit systém nakládání s odpady vybudováním tzv. Sběrného místa, kde
by bylo možno ve vymezené době ukládat některé druhy odpadu. Zatím se podařilo s pomocí dotace
Středočeského kraje realizovat jen první etapu. Máme zpevněnou plochu s oplocením a ve druhé etapě
je třeba provést přeložku venkovního elektrického vedení VN zemním kabelem, pořídit kontejnery na
odpad, buňku pro obsluhu a ochranný kamerový systém. To však vyžaduje další investice – cca 1,4 mil.
Kč – na které však bez dotace nedosáhneme. Čekáme tedy na vypsání dalšího vhodného titulu. Do té
doby je třeba dále využívat stávající systém, který plně respektuje všechny potřeby občanů.
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 rozpočtu obce i domácností.
Je třeba chovat se racionálněji k odpadům, za něž jsme 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. Co do množství
převažují plasty a nápojové kartony, proto je vhodné zvolit největší z košů. Zbývající dva menší koše je
vhodné použít jednak pro odpad z potravin a jednak pro obalový hliník. Pro železné obaly (plechovky,
zátky apod.) je vhodná nádoba s víkem umístěná v technické části domu nebo venku. Nevratné skleněné
obaly z barevného a čirého skla před uložením do kontejnerů skladovat též na vhodném místě. Pokud
se plasty a nápojové kartony dobře sešlapou a uzavřou a kelímky vkládají do sebe, je potřeba pytlů a
známek minimální. Nákup balených vod přenechejme rozvojovým zemím bez čistých zdrojů pitné vody.
My máme kvalitní veřejné vodovody. Mám ověřeno, že potom vystačí pro 2 osoby 1 pytel na 3 měsíce!
Z evidence nákupu pytlů a známek na obecním úřadu za první půlrok 2012 vyšlo najevo znepokojující
zjištění. Pokud bychom vycházeli jen z nákupu známek, pak se obecního systému nezúčastňuje celá
polovina domácností! Zpočátku však svozová ﬁrma nakládala i pytle beze známek, takže neúčast bude
nižší. Nabízejí se tři možnosti. První – že se ukládají do popelnic, druhá – vozí do jiné obce a třetí – ta
nejhorší – spalování, které je zdrojem karcinogenních zplodin. Proto bude dále sledován odběr
pytlů s důrazem na domácnosti vytápěné tuhými palivy. S cílem podpořit důslednější třídění plastů
a tím omezit počet popelnic, obec zaručí zachování ceny pytle se známkou (10 Kč) a ceny bílé
známky (65 Kč) na úkor známky červené, která je navržena ke zdražení.
Ten, pro něhož není zahrada jen sečení anglického trávníku, ale i zelinaření a sadařství, či dokonce
chov domácího zvířectva, se neobejde bez kompostu. Návrat k osvědčené tradici kompostování je pak
optimální řešení. Velmi se osvědčila kombinace kompostéru a klasického kompostu. V těchto nemovitostech se potom ušetří za nákup pytlovaného kompostu.
Po prořezu dřevin větve rozřezat na skladebné délky a po roce schnutí využít jako palivo v zahradním,
či domácím krbu. Listí kompostovat, stejně tak i zahradní odpad a rostlinný odpad z kuchyně. Slabší
větve se po drcení ve štěpkovači mohou ukládat do kompostu, i do bioodpadu.
Při třídění jděme příkladem dětem, které mají o ekologii často překvapující znalosti.
Hospodárné a zodpovědné chování při nakládání s odpady je cestou jak nezvyšovat náklady obce i
domácností při současné ﬁnanční krizi, poznamenané zvyšováním DPH a zdražováním.
V tab.č.1 je patrné porovnání nákladů podle obecně závazné vyhlášky (OZV) Braškova a zákona
o místních poplatcích č.174/2012Sb., kde se jedná o horní hranici ročního poplatku na osobu. Číselné
údaje v závorkách jsou podle předchozího zákona o místních poplatcích uvedeny jen pro srovnání.

Tab. 1: Porovnání nákladů na provoz systému hospodaření s odpady v rodinném domku (Kč/dům/rok)
Obecně závazná vyhláška OZV č. 3 a 4 obce Braškov
Známka pro
zbytk. odpad

kvalita
třídění

Žlutá – 14 dnů
ekol. vytáp.
4 os.
6 os.

1 040,–
1 040,–

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

celkem
Kč/dům/rok

560/1990Sb.
500 Kč/os.

174/2012Sb.
1000 Kč/os.

400,–
600,–

120,– (12×10)
120,– (12×10)

690,–
690,–

2 250,–
2 450,–

(2 000,–)
(3 000,-)

4 000,–
6 000,–

100,–
200,–
400,–
600,–

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

kompost
690,–
890,–
890,–

420,–
1 340,–
1 800,–
2 390,–

(500,–)
(1 000,–)
(2 000,–)
(3 000,–)

1 000,–
2 000,–
4 000,–
6 000,–

200,–
400,–

60,– (6×10)
120,– (12×10)

kompost
kompost

1 820,–
2 080,–

(1 000,–)
(2 000,–)

2 000,–
4 000,–

400,–

120,– (12×10)

kompost

2 180,–

(2 000,–)

4 000,–

průměrná

1 560,–
1 560,–

červená
tuhá paliva
4 os.

bionádoba
Kč/sezonu

výborná

Zelená
tuhá paliva
2 os.
4 os.

Zákon. poplat. za systém

Kč/znám.+pytel
plasty 10,–

dobrá

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

Poplat. Kč/os./rok
VO + NO 100,–

nedostatečná

1 660,–

Poznámky:
• Údaje v tabulce vycházejí z odhadů a slouží k orientační bilanci nákladů na odpady v domácnosti
• Dosavadní praxe ukazuje, že pravidelný svoz bioodpadu v hnědých bionádobách je významným příspěvkem ke zlepšení pořádku v obci. Hnědé nádoby se osvědčily zvláště u nemovitostí s pravidelně sečenými
trávníky.
Tab. 2: Dosavadní bilance nákladů obce Braškov na systém nakládání s odpady (Kč/rok)
Rok

Příjmy

Výdaje

doplatek

%

výdaje na obč. cca

2010

575 000

630 000

55 000

8,7

55

2011

580 000

630 000

50 000

7,9

50

Z celostátní statistiky z roku 2010 vyplynulo, že průměrné náklady obcí na hlavu byly 881 Kč
a příjmy 620 Kč. Obce tedy doplácely 261 Kč, tj. 29,6 %. Nutno poznamenat, že většina obcí a měst
z důvodu jednoduchosti používá zákon o místních poplatcích.
S rostoucím významem ochrany životního prostředí se vyvíjí i legislativa ohledně nakládání s odpady. Do konce roku 2012 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

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.
Po projednání uvedené problematiky v Radě a na zastupitelstvu obce budou novelizovány obecně
závazné vyhlášky OZV č. 3 a 4 o odpadech.
Ing. Jiří Kolrusz, 28. 8. 2012

VÝZVA
PRO OBČANY BRAŠKOVA,VALDEKU A TOSKÁNKY
Již po několikáté bychom chtěli uspořádat se sdružením Diakonie Broumov sbírku
věcí pro potřebné občany. .Abychom měli po prázdninách dosti času na přípravu a
vytřídění věcí doma, sbírku uskutečníme v

NEDĚLI 7. ŘÍJNA OD 14,00 DO 16,00 HODIN

Věci se budou soustřeďovat opět v hasičárně s trpělivým svolením hasičů.
Věci zabalte do pytlů nebo krabic,aby přestály překládání.
Sbíráme: oděvy,boty,metráž větších rozměrů (alespoň m2), záclony, povlečení, lůžkoviny, nádobí a kuchyňské potřeby a podobně. Nebereme elektroniku, spotřebiče aj.
Za kulturní a soc. komisi
Eva Střelečková

Knihovna

Hasiči informují

ZAJÍMAVÁ PUBLIKACE V NAŠÍ KNIHOVNĚ
Dne 12. 7. 2012 byla v naší knihovně pod č.5314 zaevidována kniha, která se týká nejstarších dějin
BRAŠKOVA, a to konkrétně období starého paleolitu – starší doby kamenné.
Titul s názvem: BRAŠKOV – nové naleziště přezleticienu, popisuje unikátní archeologické
naleziště odkryté v srpnu r. 1999 při stavbě dálnice na severním okraji naší obce.
13. 8. 1999 na jižním úpatí kopce HORKA – 447 m, autor knihy – Jan FRIDRICH během výkladu
o osídlení místní lokality nositeli kultury s lineární keramikou, uslyšel bagry a stavební ruch. Při
podrobnějším pohledu zjistil, že vršená zemina obsahuje úlomky buližníků!!
Tedy kámen, který naši prapředci využívali v hojné míře ke zhotovování nejběžnějších nástrojů té
doby – různá rydla, drasadla, průbojníky, hroty šípů, sekáče, pěstní klíny a podobně.
Podobných naležišť je v naší republice zaznamenáno několik – Přezletice, Hořešovičky, Bečov.
Všechny tyto lokality významnou měrou pomohly zmapovat nejstarší osídlení Čech a v roce 1999 se
mezi ně zařadila i obec Braškov.
Autoři knihy – Ivana Fridrichová – Sýkorová a Jan Fridrich spolu s Českou společností archeologickou tedy ve svém díle velmi detailně mapují výsledky archeologického výzkumu v okolí Braškova,
a tím představují zasvěcenému znalci v oboru další příspěvek k poznání velmi složitého kulturního
a společenského vývoje lidského rodu.
Pavel Stádník
Dvanáct let po objevu a čtyři roky po odchodu jednoho z autorů, dostává se čtenářům do rukou publikace, věnovaná detailnímu zpracování staropaleolitického naleziště Braškov I a II. Kniha je věnována
nejstarší historii Braškova, která se začala psát před neuvěřitelnými 750 000 lety.
Výsledky zpracování inventáře této lokality navíc umožnily podstatně lepší komparaci přezleticienu
s nalezišti téhož okruhu v Evropě a na Blízkém Východě. Kniha patří do řady základních publikací věnovaných nejstaršímu osídlení Čech a její vydání postupně naplňuje dlouhodobý záměr pracovníků Laboratoře
pro výzkum paleolitu, ArÚ AV ČR Praha, v.v.i., zpřístupnit doklady po životě našich nejdávnějších předků
jak odborné, tak i mírně poučené laické veřejnosti (nové naleziště přezleticienu ve středních Čechách).

Uplynulé čtvrtletí bylo opět náročným obdobím pro dobrovolné hasiče.
Naštěstí nutných „ostrých“ výjezdů s poplachem nebylo mnoho, pouze menší požár lesa u Velké
Dobré v polovině června a na začátku července odstranění spadlého stromu na silnici nedaleko
Kožovy hory.
Hasiči se pak účastnili některých společenských akcí, jako byla návštěva dětí a ukázka techniky
v mateřské školce ve Velké Dobré, oslava 110 let založení hasičů v obci Železná, oslava 130 let založení
sboru v Chyňavě, nebo přistavení techniky při obecních slavnostech v Kyšicích.
V červenci proběhla celá řada technických zásahů, jako odstranění zlomené větve na dětském
hřišti za obecním úřadem s následným prořezáním stromu nebo dva výjezdy na odstranění hnízd
sršňů v ulicích Budovatelů a Sportovců na Valdeku. Při obou zásazích bylo nutné se dostat co nejblíže
k hnízdům pomocí žebříků a použít motorový vysavač a ochranný zásahový oděv.
Ve čtvrtek 19. 7. 2012 před 12. hodinou jsme byli požádáni Krajským operačním střediskem o pomoc při hledání pohřešované osoby v lese, v Kladně-Rozdělově. Jednotka se pátrací akce účastnila
za součinnosti s dalšími jednotkami hasičů, Policie ČR a Městské policie v počtu 6 osob. Na místo se
dostavila zásahovým vozidlem VW Transporter a po dvou hodinách po ukončení akce se navrátila
na základnu.
Členové jednotky se samozřejmě účastnili i přípravy soustředění mladých hasičů, zejména přípravou techniky a převozem materiálu.
Poslední akcí bylo velké společné cvičení jednotky hasičů z Braškova spolu s kolegy z HZS Kladno,
jednotky ze Žiliny a ze Lhoty. Cvičení proběhlo 25. 8. v nevyužívaných prostorách huti Koněv a bylo
zaměřeno na práci v dýchací technice a vyhledávání osob v zakouřených podzemních prostorách.
Po úspěšném cvičení pak naše jednotka ještě absolvovala stáž na stanici v Kladně, kde v průběhu
stáže vyjela spolu s kladenskými kolegy k dopravní nehodě v Kročehlavech. Zde se podílela na odstraňování následků nehody.
I přes velmi suché počasí letošních prázdnin, nedošlo v našem hasebním obvodu k většímu požáru
v přírodním prostředí. Můžeme proto doufat, že obdobně v poklidu proběhne i nadcházející konec léta
a okolí naší obce zůstane nadále krásné s veškerou zelení, která nás obklopuje.
Hasiči Braškov

Zajímavost
BUŠEK, PO KTERÉM SE MOŽNÁ JMENUJE BUŠTĚHRAD, SE VRÁTÍ
Vladykové z Braškova jsou uváděni ve 14. stol. jako majitelé buštěhradské tvrze a přilehlé vsi.
Z této doby není dostatek písemných zpráv, které by podrobněji objasnily historii Buštěhradu.
Z této vladycké rodiny pocházel i Bušek Leonard z Braškova. Jeho otec Linhart (Leonardus), je
zmiňován v písemných pramenech prvně v roce 1331. Bušek tedy mohl rovněž vlastnit buštěhradskou tvrz a není vyloučeno, že byl od jeho jména odvozen i název obce – Buškova ves. Ten se časem
zjednodušil na Buštěves a po přestavbě tvrze na hrad, Buštěhrad, po němž nese název i dnešní město.
Buškova busta je součástí portrétní galerie triforia Svatovítského chrámu na Pražském hradě.
Bušek totiž zastával řadu postů v církevní správě. Byl kanovníkem kolegiátní kapituly sv. Jiljí
v Praze na Starém Městě a u sv. Jiří na Pražském hradě, arcijáhen kouřimský od roku 1353, kanovník
pražský (1362 až 72) a v letech 1366 až 71 vykonával úřad generálního vikáře pražského arcibiskupa.
Na základě zkušeností, které nepochybně získal při stavebních aktivitách svého strýce biskupa Jana
IV. z Dražic, byl jmenovám prvním ředitelem
Busta Buška z Braškova je v chrámu sv. Víta
stavby gotické katedrály sv. Víta.
Bušek patřil ve 14. stol. mezi nejvýraznější
osobnosti kladenského regionu. Obce Buštěhrad,
Unhošť a Braškov, jejichž historie souvisí s rodem
vladyků, získali po složitých jednáních povolení
k pořízení třech odlitků Buškovy busty ze Svatovítského chrámu. Vystavené kopie tak v obcích
budou připomínat Buškovu osobnost, která se
zapsala i do jejich historie.

PODĚKOVÁNÍ DORUČENÉ NA OÚ
Dobrý den,
chci Vám poděkovat za doporučení na místní hasiče, kteří u nás likvidovali sršní hnízdo na domě.
Jsou to dobrovolníci, ale pracují na vysoce kvalitní a odborné úrovni.
Patří jim velké uznání a poděkování!
S pozdravem

foto: Jaroslav Pergl

Jaroslav Pergl, buštěhradský kronikář
(článek převzat z 5+2 dny)

Alexandra Mrzenová
Valdek – Budovatelů 358

Začínáme opět cvičit – přidejte se
CVIČENÍ ŽEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE V BRAŠKOVĚ ZAČÍNÁ 4. ŘÍJNA
CVIČÍME KAŽDÝ ČTVRTEK OD 18,00 HODIN

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ
Po úspěšném minulém roce, kdy v okresním kole hasičské celoroční soutěže Plamen naši malí
borci vyhráli, se letos vedení mladých hasičů rozhodlo opakovat model přípravy z loňského roku.
Jeho základem je hasičské soustředění, které se letos od 22. do 26. srpna konalo v kempu ve Višňové
u Berounky. Počasí se až na noční přeháňky vydařilo, většina dětí spala ve stanech a jen několik
nejmenších Soptíků v blízkých karavanech. Hlavním motivem soustředění byla hra ZACHRAŇTE
DUŠIČKY OD VODNÍKA VIŠŇÁKA A NAJDĚTE POKLAD, která obstarávala zábavu mladým hasičům
po všechny večery. Poklad plný dobrot, hraček a upomínkových předmětů samozřejmě společným
úsilím našli a podělili se o něj. Příjemným zpestřením programu byla ukázka jízdy motorového člunu
HZS Beroun, kterou pro děti připravil P. Horník.
Soustředění se vydařilo a věříme, že noví členové oddílu se pevně zařadili mezi stávající mladé
hasiče.
Na závěr nám dovolte oznámit, že po domluvě s OSH Kladno nám bylo pro příští sezonu svěřeno
konání závěrečných 3-denních závodů hry Plamen pro okres Kladno, které proběhne začátkem června
na fotbalovém hřišti J. Valeše.
Vladimír Chalupa
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TJ SOKOL BRAŠKOV POŘÁDÁ

Ve dnech 11. – 12. 8. 2012 se na stadionu Jaroslava VALEŠE uskutečnil jubilejní 15. ročník memoriálu Zdeňka ZÁBRANSKÉHO za účasti družstev: TJ Unhošť, TJ Družec, Čechie Velká Dobrá a
domácí TJ Sokol Braškov.
Ač počasí letos turnaji velice přálo, sportovní úspěch našim domácím borcům shůry přán nebyl.
V prvním zápase sice porazili Družec 3 : 1, ale ve ﬁnále podlehli Čechii Velká Dobrá 3 : 0!!! Lze tedy
jen smutně konstatovat, že na vítězství v turnaji, konaném na počest tragicky zesnulého Zdeňka
ZÁBRANSKÉHO, čekají naši fotbalisté už 6 let!!!
Pořadí turnaje:
1. Čechie Velká Dobrá,
2. TJ Sokol Braškov
3. TJ Družec
4. TJ Unhošť.
Je tedy nasnadě, že v příštím ročníku už by pro dosažení úspěchu mělo být učiněno maximum.

POSVÍCENSKOU
ZÁBAVU

Před zahájením nové sezóny 2012–2013 bylo I.A mužstvo posíleno o hráče Najera, Míčku a Ši a.
Rovněž návrat trenérské legendy Jaroslava ŽELINY na lavičku bude pro tým hnacím motorem v bojích
o body v 1.B třídě. Mužstvo tvrdě trénuje od 27. 7. a sehrálo již několik přípravných zápasů.
PŘIJĎTE VŠICHNI BRAŠKOVÁCI FANDIT!!!!
Pavel Stádník

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

DNE 27. 10. 2012 OD 20.00 HODIN
V RESTAURACI
„ POD HVĚZDIČKAMI“ – VALDEK

