BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

září 2014

Slovo starosty

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

21. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV
které se koná

V PONDĚLÍ 29. ZÁŘÍ 2014 V 17.00 HOD.
V RESTAURACI U CHALUPŮ NA BRAŠKOVĚ
s tímto programem:

1.

ZAHÁJENÍ

2.

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 20. ZASEDÁNÍ

3.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 8. 2014

4.

INFORMACE O PROGRAMU VÝSTAVBY A JEHO PLNĚNÍ V UPLYNULÉM

5.

SMĚNY ČI ODKOUPENÍ POZEMKŮ

6.

PŘÍPRAVA KOMUNÁLNÍCH A SENÁTNÍCH VOLEB

7.

RŮZNÉ:
Nákup 2 trezorů
DISKUSE

9.

USNESENÍ A ZÁVĚR

4. Valdecký háj

Následuje 22. listopad kdy naši obec
navštíví skupina Kamelot a naladí
nás na adventní neděli 30. listopadu –
rozsvěcení našeho vánočního stromu
na Braškově. Pátého prosince v 11.00
hodin pan ing. Miloš Petera, hejtman
Středočeského kraje, slavnostně otevře
muzeum sportu na našem hřišti a konec
roku je na krku.
Vám všem, kdo jste trpěli čtením
článků starosty, vřelé díky, končím
svoji chronologii a přeji krásný barevný
podzim.
Ing. Vladimír Dráb
starosta@braskov.cz

Volby do zastupitelstva obce
•
•
•

Česká vesnice
Hasiči Braškov 2014
KSČM

v nichž kandiduje 45 občanů. Zůsob volby je zřejmý z informace, kterou obdržíte spolu s hlasovacími lístky.
V naší obci se současně konají i senátní volby, jejichž 2. kolo proběhne 17. a 18. 10. 2014.
Přeji vám, abyste volili po zralé úvaze a měli šťastnou ruku
František Haas

COUNTRY FESTIVAL S PODTITULEM „ROČNÍK SLAVNÝCH PÍSNIČKÁŘŮ“

V sobotu 13. září nad ránem přestalo pršet a tomu bychom o den dříve, když přípravy na festival
vrcholily, nikdo nevěřil. Po pravdě s velkou skepsí, že vše připravíme a bude pršet a pršet a nikdo nepřijde,
jsme balili, pekli dobroty, chystali stany. Já sama jsem podlehla skepsi, že by možná bylo lepší festival
odpískat a zrušit, ale Vláďa Dráb pravil, že jdeme bojovat se živlem, tak jsme se pochlapili a v sobotu
v 7 ráno jsme začali stavět – podium, stany, elektriku, odpadkové koše, lavice, stoly, pípy na pivo, limo…,
prostě vše, co je pro takový festival třeba. A světe div se, vykouklo sluníčko a začali přicházet první lidé.
Neuvěřitelné. Vděčně jsme vás vítali, milí návštěvníci, protože vy, kteří jste přišli, jste si nejspíš taky
řekli, že mraky a déšť krásný setkání lidí a písničkářů nemohou zkazit.
A krásně nám všem bylo. Na Valdek přijeli zahrát fakt slavný písničkáři, který všichni milujem. Pavel
Petran z Prahy, Rakovnickej potok jak jinak než z Rakovníka a pak hvězda české country Jára Samson
Lenk a to byl nářez. Nádhera. Písničky, který všichni známe, zpíváme a milujem. Samson se neskrýval
ve stanu pro ví aj pí, ale popovídal s každým, kdo chtěl, no kdy se vám tohle poštěstí?
V pauze moderátorka festivalu Johanka Hubičková z Country radia vyhlásila vítěze hudební ankety
Kladenského deníku. V kategorii kapela zvítězila pořadatelská Gladly S.W.,v kategorii zpěvák zvítězil
Milan Procházka z Gladly S.W. a v kategorii hudební počin roku zvítězil „náš“ country festival Valdecký háj.
Kamery Tondy Mittelbacha a Pepy Špirocha pilně zaznamenávaly pro věky příští úžasnou atmosféru,
písničky Jindry Kejaka z Chomutova a nadupaný nástup pořádající kapely Gladly S.W. Atmosféra houstla
a všichni byli zvědaví na dnes už legendární K.T.O. Právem. Lidé neodešli, přestože zrovna spustil slejvák a to bylo dobře, protože K.T.O. za to stáli a déšť po dvaceti minutách skončil. Písničkář Pavel Dobeš
festival ukončil doslova koncertem a my jsme si řekli, jo, stálo to za to, byl to nádherný den. Den, kdy

Toskánka s izolační zelení

Vážení spoluobčané,
je tady podzim a s ním spousta zajímavých dat. Desátého října máme volby do
obecního zastupitelstva a tím se uzavírá
práce v mém volebním období. Musím
přiznat, že to byla práce pěkná, a to
hlavně díky tvůrčímu kolektivu zastupitelů. Touto formou děkuji především jim,
protože můj hlas byl jen jedním z patnácti
a oni všichni nesli odpovědnost za vše,
na čem jsme se čtyři roky podíleli. Další
významné datum bude 25. říjen, a to je
Posvícenská zábava, 26. října pokračujeme pečenou husou a 27. října v pondělí
je tradiční Pěkná. Tato Pěkná bude výjimečná tím, že druhý den je 28. říjen,
tedy státní svátek, můžeme si z tohoto
svátečního kvasu odpočinout.

21. zasedáním zastupitelstva obce prakticky končí jeho funkční období. Ve dnech 10. a 11. října
2014 se totiž konají komunální volby, při nichž budeme mít možnost vybrat nových 15 zastupitelů.
V naší obci jsou zaregistrovány 3 volební strany:

VOLEBNÍM OBDOBÍ

8.

Ročník: 24 Číslo: 3

se na Valdeku přetavil souboj s počasím do společnýho prožitku lidí a muzikantů v jednu pospolitost.
Dobrovolné vstupné darovali pořadatelé – Obecní úřad Braškov-Valdek a kapela Gladly S.W. Letohrádku
Vendula z Horního Bezděkova na nákup nového mikrobusu pro přepravu vozíčkářů. Celkový výtěžek je 58
848 korun. Milí kamarádi, všem vám moc moc děkujeme. Děkujeme sponzorům festivalu, pořadatelům,
braškovským hasičům a vám, milí hosté. Bez vás všech by sobota 13. září 2014 byla jen všední obyčejnou
sobotou, namísto dne narvaného zážitky, přátelstvím a krásnou muzikou.
Dája Kabátová

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
Usnesení č. 1

Usnesení

19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného
dne 30. června 2014 v restauraci U Chalupů na Braškově
Zastupitelstvo po projednání:

73. schůze rady 14. 7. 2014
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• informaci o hodnocení 19. zasedání zastupitelstva obce a kontrola jeho usnesení
• výsledek hospodaření obce k 30.6.2014
• informaci o přípravě voleb 10. a 11.10.2014
• rozsudek Krajského soudu o zrušení části územního plánu
• negativní stanovisko odboru dopravy MMK k žádosti o omezení vjezdu nákl. vozidel o nosnosti
nad 12t

•

svolává
• 20. mimořádné zasedání zastupitelstva obce na 28.7.2014

•

souhlasí
• s uzavřením smlouvy na zajištění odnětí ZPF pro připravované místní komunikace s ing.
Křížákovou
• s doplněním Programu výstavby
• s navrženým programem 20. zasedání zastupitelstva
• s uzavřením Dohody o správě společné věci – využití objektu na hřbitově M. Přítočno k retranslaci připojení k internetu
• s programem 74. schůze rady dne 11.8.2014

•

ukládá místostarostovi F. Haasovi
• zajistit zpracování geom. plánu jako podkladu pro řešení požadavku arch. Müllera na odstranění škody

a) bere na vědomí:

1. Zprávu o kontrole plnění usnesení 17. a 18. zasedání zastupitelstva
2. Zprávu o hospodaření obce k 31. 5. 2014
b) schvaluje:

1. 3. změnu rozpočtu obce na r. 2014 s příjmy ve výši 27 200 800 Kč a výdaji ve výši 31 210 500
Kč. Schodek rozpočtu 4 009 700 Kč bude uhrazen z přebytku hospodaření z minulých let ve výši
4 315 600 Kč.
2. Aktualizaci Programu výstavby pro r. 2014
3. Návrh rady obce na stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období na 15 zastupitelů
4. Výběr zhotovitele akce „Braškov – lokalita Toskánka - Komunikace pro pěší“ ﬁrmu SILNICE TS
s.r.o. Voznice
5. Výběr zhotovitele na zpracování dokumentace akce „Komunikace pro pěší Braškov, Valdek – Velká
Dobrá“ ﬁ rmu Projekce dopravní Filip s.r.o. Roudnice nad Labem
6. Výběr administrátora ing. Tomáše Hlavatého na akce „Nové výsadby zeleně a obnova cesty
z Braškova do Kyšic“ a „Úprava veř. prostranství v obci Braškov – doplnění zeleně“
7. Výběr zhotovitele akce „Galerie pod širým nebem“ ﬁ rmu TAROS TSK s.r.o.
8. Výběr administrátora ing. Markétu Landovou Ph.D. na akci „Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ”
c) souhlasí:

1. S poskytnutím sponzorského daru na 4. ročník festivalu „Valdecký háj“ ve výši 50 000 Kč
2. S prodejem poz. č. 258/17 pod trafostanicí KL 5258 Braškov, U Dubu, ve výměře asi 12 m2 za
cenu 250 Kč/m2
3. Aby vedení obce jednalo s vedením družstva JEDNOTA s.d. o odkoupení stávající prodejny COOP
v Braškově do výše 3,5 mil. Kč
4. Se směnou pozemků s manželi Brejníkovými pro stavbu komunikace pro pěší Valdek – V. Dobrá
5. S uzavřením dílčí mandátní smlouvy na akci „Výtvarná dílna pro děti a dospělé“ s ﬁ rmou MFINANCE s.r.o. Praha
6. S případným navýšením ﬁnanční spoluúčasti obce při ﬁnancování akce „Výtvarná dílna pro děti
a dospělé“
7. S provedením poptávky na překlenovací úvěr pro ﬁnancování dotovaných akcí Programu výstavby
do úvěrového rámce 20 mil. Kč
8. Se zpracováním dokumentace na rekonstrukci objektu na hřbitově M. Přítočno v souladu s návrhem starostů obcí Braškov, Pl. Újezd, V. Přítočno a M. Přítočno
9. S návrhem dílčí mandátní smlouvy na provedení výběrového řízení na zhotovitele akce „Stavební
úpravy a rozšíření kapacity MŠ Braškov s ﬁ rmou M-FINANCE s.r.o. Praha

74. schůze rady 1. 9. 2014
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• informaci o hodnocení 20. zasedání zastupitelstva obce a kontrola jeho usnesení
• výsledek hospodaření obce k 31.7.2014
• informaci o přípravě komunálních a senátních voleb 10. a 11.10.2014

•

svolává
• 21. mimořádné zasedání zastupitelstva obce na 29.9.2014

•
•
•
•
•

souhlasí
s návrhem programu 21. zasedání ZO Braškov
s aktualizací Programu výstavby
se 4. změnou rozpočtu obce na rok 2014
s programem 75. schůze rady dne 8.9.2014

75. schůze rady 8. 9. 2014

d) nesouhlasí:

1. S odkoupením pozemků podle požadavku ing. Čermákové, i když to znemožní rekonstrukci ul.
U Dubu

Usnesení č. 2
19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného
dne 30. června 2014 v restauraci U Chalupů na Braškově

Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• informaci o termínech realizace „Rekonstrukce MŠ Braškov“ a nutném přestěhování dětí na
dobu 2 měsíců nebo uzavření školky
• termín 5.12.2014 pro slavnostní otevření objektů akce „Vítejte v Braškově“

•

souhlasí
• s předáním zastupitelům průběžně informace o stavu občanského vědomí v obci ohledně paní
ředitelky MŠ Střelečkové

Zastupitelstvo obce Braškov v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 6 214 676,36 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 1 559 379,10
Kč, odpovídající spoluﬁnancování projektu „Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Braškov“, reg. č.:
CZ.1.15/3.3.00/77.01787.

76. schůze rady 15. 9. 2014
Rada obce Braškov po projednání:

Usnesení
mimořádného 20. veř. zas. Zastupitelstva obce Braškov, konaného
dne 20. července 2014 v restauraci U Chalupů na Braškově
Zastupitelstvo po projednání:
a) bere na vědomí:

1. Zprávu o kontrole plnění usnesení 19. zasedání zastupitelstva
2. Zprávu o hospodaření obce k 30. 6. 2014
3. Informaci o stanovisku OD MMK k požadavku obce na omezení těžké nákladní dopravy
b) souhlasí:

1. S podáním žádosti o podporu projektu aplikace enviromentální výchovy vzdělávání a osvěty při
prosazování enviromentálních funkcí krajiny a stabilizaci rozsahu zastavěné části území v rámci
přípravy projednání a realizace změny územně plánovací dokumentace č. 1 obce Braškov
2. S uzavřením kupní smlouvy s s.d. JEDNOTA
3. S výsledkem poptávkového řízení a uzavření smlouvy podle nejvýhodnější nabídky s ČS a.s.
4. S uzavřením smlouvy na vyčištění ul. vpustí podle nabídky VKM
5. Se záměrem vybudovat v obci varovný systém pomocí rozvodů optovodiči.
6. S uzavřením směnné smlouvy s MUDr. Brejníkem

TOSKÁNKA  KATASTR
Jak jste byli informováni, došlo k nelegální úpravě hranice katastrálního území mezi obcemi
Braškov a Pletený Újezd, když byla tato hranice nesprávným a protiprávním způsobem posunuta asi
o 3 m. Majitelé nemovitostí na Toskánce zjistili, že část jejich pozemků je katastru Pleteného Újezda.
Naše žádosti na změnu tohoto rozhodnutí Katastrální úřad – pracoviště Kladno odmítal.
Nechal jsem tedy celou část této hranice přeměřit, čímž se potvrdilo, že jde opravdu o nesprávnou
úpravu.
Po dohodě s geodety ing. Vydrou a ing. Polákem jsme zpracovali stížnost na postup kladenského
pracoviště Katastrálního úřadu na ředitelku KÚ Středočeského kraje.
Díky naprosto perfektnímu zdůvodnění ing. Poláka nakonec krajský katastrální úřad uložil
pracovišti Kladno, aby uvedenou chybu napravil, což učinil svým rozhodnutím.
Tuto neobvyklou a nepříjemnou záležitost se nám podařilo i díky oběma geodetům uzavřít v náš
prospěch.
František Haas

•

bere na vědomí
• zprávu o hospodaření obce k 31.8.2014
• informaci o průběhu přípravy komunálních a senátních voleb 10. a 11.10.2014

•

souhlasí
• s návrhem úpravy programu 21. zasedání ZO Braškov
• s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 195 tis. Kč
• s pořízením vývěsní tabule na Toskánce do 20 tis. Kč
• s opravou studny na Toskánce do 20 tis. Kč
• s programem 77. schůze rady dne 6.10.2014

Kontrola plnění usnesení 19. a 20. veřejného
zasedání zastupitelstva obce
19. zasedání konané dne 30. 6. 2014 přijalo 2 usnesení. Usnesením č. 2 schválilo uzavření
smlouvy s Regionální radou soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace na Stavební úpravy a
rozšíření kapacity MŠ Braškov. Smlouva byla uzavřena.
V usnesení č. 1 schválilo 3. změnu rozpočtu obce na r. 2014, aktualizaci „Programu výstavby“,
výběr zhotovitelů na akce zařazené v rozpočtu a „Programu výstavby“.
Dále odsouhlasilo sponzorský dar na festival „Valdecký háj“, prodej pozemku pod trafostanicí
U Dubu, směnu pozemků s manž. Brejníkovými, uzavření mandátních smluv, provedení poptávky
na překlenovací úvěr, zpracování dokumentace na rekonstrukci objektu v M. Přítočně a uzavření
smlouvy na výběr. řízení na zhotovitele stavebních úprav a rozšíření kapacity MŠ. Všechny úkoly,
vyplývající z této části usnesení byly splněny, dokumentace pro objekt na hřbitově se připravuje.
Zastupitelstvo také stanovilo počet zastupitelů pro volební období 2014 – 2018.
Naopak neodsouhlasilo odkup pozemků podle požadavku ing. V. Čermákové.
20. zasedání dne 28. 7. 2014 vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 19. zasedání
zastupitelstva, zprávu o hospodaření obce k 30.6.2014 a stanovisko odboru dopravy k našemu
požadavku o omezení těžké nákladní dopravy. Zastupitelstvo dále odsouhlasilo podání žádosti
o podporu projektu aplikace enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty při prosazování enviromentálních funkcí krajiny a stabilizaci rozsahu zastavěné části území v rámci přípravy projednání a
realizace změny územně plánovací dokumentace č. 1 obce Braškov (probíhá výběrové řízení), uzavření
smlouvy kupní s s.d. Jednota (byla již uzavřena), uzavření smlouvy o úvěru s ČS a.s. (smlouva je již
uzavřena), záměr na vybudování varovného systému v obci pomocí rozvodů optovodičů a uzavření
směnné smlouvy pozemků s MUDr. Brejníkem.
František Haas, místostarosta

Zprávy z obecního úřadu
PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV  AKTUALIZACE ZÁŘÍ 2014
NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)
z toho

NÁZEV AKCE – PROJEKTU

STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE

CELKEM

DOTACE

NÁKL.
OBCE

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE

MANAŽER
PROJEKTU

A| VÍTEJTE V BRAŠKOVĚ  PODPORA A ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V OBCI BRAŠKOV ADMINISTRACI ZAJIŠŤUJE SPF GROUP, VÝBĚR ZHOTOVITELE MFINANCE
MUZEUM SPORTU PŘÍZEMÍ: INFOCENTRUM
A ÚSCHOVNA KOL A ZAVAZADEL; I. PATRO:
KANCELÁŘE, MUZEUM SPORTU A PROMÍTACÍ
SÁL

Vydáno stavební povolení na změnu
stavby před jejím dokončením

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

POZNÁMKA

DOTACE Z ROP

Ing. Dolejšová,
Ing. Doksanský

Akce je zařazena ve 2. změně rozpočtu. Probíhá výstavba,
bude dokončena a slavnostně otevřena 5.12.2014.

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. Byl vybrán
zhotovitel TAROS s.r.o. Praha. Bude dokončeno v r. 2014.

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.

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.

ULICE BUDOVATELŮ

1655

1573

Zatím nejsou známy.

800

760

40

8267

6700

1567

Ing.Dolejšová

7500

6500

1000

Je zpracována projektová
Ing. Dolejšová,
dokumentace, která se upravuje
B. Bečka
a rozšiřuje.

902

738

164

Ing. Dolejšová

2150

1500

650

3930

1787

2143

CHODNÍK TOSKÁNKA

Vydáno stavební povolení.

2573

1682

891

ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA

Doc. Černoch požádán o prodej části
rybníka.

500

0

500

ÚPRAVA BRAŠKOVSKÉHO POTOKA VČETNĚ
REVITALIZACE STUDÁNKY

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

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

ÚPRAVA VEŘ. PROSTRANSTVÍ V OBCI
BRAŠKOV - VÝSADBA NOVÉ ZELENĚ

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

785

VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Je požádáno o sloučené územní řízení a
stavební povolení.

2000

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
V ČÁSTI UL. SPORTOVCŮ

Připravuje se výběrové řízení na projektanta a
zhotovitele a dodavatele osvětlovacích těles.

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ KAPACITY
MŠ BRAŠKOV

Bude požádáno o změnu stavby před
dokončením.

IZOLAČNÍ ZELEŇ – TOSKÁNKA
CYKLOSTEZKA VALDEK–VELKÁ DOBRÁ

Je zpracována studie.

CHODNÍK BRAŠKOV–KYŠICE

KOMUNÁLNÍ ČISTÍCÍ STROJ
REKONSTUKCE OBJEKTU NA HŘBITOVĚ MALÉ
PŘÍTOČNO
HASIČSKÁ TECHNIKA
ROZVOD OPTOVODIČŮ A VAROVNÝ SYSTÉM

Záměr schválen na 20. zasedání zastupitelstva obce 28.7.2014

PILOTNÍ PROJEKT – 1. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

Záměr schválen na 20. zasedání zastupitelstva 28.7.2014.

Po zpracování dokumentace bude požádáno o dotaci SFDI.
Stavba je dokončena.
Jde o chodník v délce asi 700 m, navazující na chodník
v Kyšicích. Chodník je doplněn o veř. osvětelení a zeleň.

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. Bylo
předáno staveniště, akce zahájena a bude dokončena v r. 2014.

Zpracována studie a ověření
množství bahna.

Ing. Dolejšová

Očekáváme stanoviska OŽP. Realizace se předpokládá
v r. 2015.

Zpracován projekt.

Ing. Dolejšová

Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu. Nutno
dořešit majetkoprávní vztahy.

340

Zpracována projektová
dokumentace.

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

Přidělena dotace SFŽP. Administraci bude vykonávat
WITERO s.r.o.

700

85

Zpracována projektová
dokumentace.

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

Přidělena dotace SFŽP. Administraci bude vykonávat
WITERO s.r.o.

1000

1000

Zatím nejsou známy.

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

Akce je dokončena a je zařazena v rozpočtu.

p. Haas

celkem cca 15000

3500

Je zpracována ověřovací studie
Ing. J. Kolrusz,
proveditelnosti akce (Ing. Filip),
Ing.K.Dolejšová
pracuje se na dokumentaci.

Stavba dokončena a předána do užívání.
Jde o likvidaci havárie a rekonstrukci celé střechy.
Je odsouhlasena dotace z ROP. Administrace a výběr
zhotovitele zajišťuje společnost WITERO, s.r.o.,

3150

Zpracován projekt + rozpočet.
Probíhá stav. řízení.
Nutno zpracovat projekt.

Je schválena dotace z FROM. Ve výběrovém řízení vybrána
ﬁrma KOSTAV s.r.o. Realizace do konce r. 2014.
Ing. Doksanský

Witero zpracovává žádost o dotaci na SFŽP. Probíhá výběr.
řízení na dodavatele.

350

Nejsou známy.

Zpracován návrh studie.

7000

6000

1000

750

600

150

Nutno opakovaně požádat o dotaci v r. 2015.

Zpracován záměr

Ing. Dolejšová

Předpokládáme získání dotace na zateplení a ﬁn.
spoluúčast obcí. Inž.činnost zajišťuje Obec Braškov.

T. Votava

Připravuje se výběr administrátora.

Ing. Dráb

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

Zprávy z obecního úřadu
KOMENTÁŘ KE ZPRÁVĚ O HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 8. 2014

Výsledek hospodaření obce k 31. 8. 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
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-přístavba OÚ-doplatek
DOTACE SFŽP-chodník Toskánka
DOTACE-Výtvarná dílna pro děti a dospělé
DOTACE-Galerie
DOTACE-Vítejte v Braškově
OSTATNÍ PŘÍJMY:
Smlouva hasiči (Kyšice)
Smlouva hasiči (V.Dobrá)
Příspěvek na VO kruhobvého objezdu
Věcné břemeno
pojistné náhrady-prodejna,vratka vodné
Hudební festival-sponz.dar

rozpočet po
změnách

%

5 865 596,22
1 294 070,57
117 762,77
148 221,74
1 402 540,85
2 890 350,29
12 650,00
501 829,31

8 000 000,00

73%

538 000,00

93%

6 202,00
593 994,00
472 744,00
19 860,00
101 390,00
9 220,00
43 113,00
38 252,63
37 100,00
19 712,93
2 008,00
13 100,00
4 604,93
121 336,00
17 800,00
736 295,40
963 987,00
0,00

10 000,00
650 000,00

62%
91%

3 311 348,92

20 000,00
50 000,00
75 000,00
33 000,00
68 000,00

46%
86%
51%
112%
29%

182 000,00
17 800,00
738 000,00
900 000,00
1 682 000,00
1 000 000,00
1 573 000,00
14 137 000,00

67%
100%
100%
107%
0%
0%
0%
23%

6 000,00
24 000,00
50 370,00
1 500,00
49 365,00
36 000,00

12 000,00
24 000,00
50 000,00
10 000,00
49 000,00

50%
100%
100%
15%
0%
73%

12 433 022,41

29 818 800,00

42%

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)
oprava kanalizace
"Valdecký háj"-příspěvek
volby do EP

138 333,30
100 000,00
19 946,00
14 000,00
11 484,00
145 586,00
23 161,66
84 377,00
303 120,00
107 273,00
377 238,00
680 670,20
406 590,00
264 733,00
9 347,20
145 852,00
164 439,21
97 328,25
2 101 383,69
388 785,00
502 888,00
138 694,00
220 199,00
126 023,00
80 244,00
1 829,00
29 100,00
34 495,00
36 000,00
29 397,03
30 788,00
1 440,00
7 263,00
21 412,60
36 580,00
3 009,00
40 548,06
7 173,88
19 813,00
2 299,00
187 620,12
617,00
5 057,00
24 650,00
500,00
124 959,00
20 000,00
112 051,00

150 000,00
200 000,00
40 000,00
35 000,00
40 000,00
150 000,00
50 000,00
150 000,00
300 000,00
250 000,00
600 000,00
750 000,00

92%
50%
50%
40%
29%
97%
46%
56%
101%
43%
63%
91%

17 800,00

96 000,00
17 800,00

87%
0%
0%
100%

celkem

4 664 043,31

6 834 000,00

68%

1 048 165,00
0
371 210,00
0
406 911,00
5 411 698,20

1 300 000,00
1 754 300,00
372 000,00
150 000,00
268 500,00
17 667 000,00
2 573 000,00

81%
0%
100%
0%
152%
31,00%
0%

2 000 000,00
1 200 000,00

0%
100%
0%

8 808 415,20

27 284 800,00

32%

13 472 458,51

34 118 800,00

39%

PŘÍJMY C E L K E M

INVESTIČNÍ:
projekty a inž.činnost
koﬁn.investic"Programu výstavby"
nákup pozemku
doplatek na chodník Braškov-Kyšice
ul.Budovatelů-vícepráce dopl.
Vítejte v Braškově
chodník Toskánka
příspěvek na vyhlídku-V.Dobrá
VO ul.Akátová
Výtvarná dílna pro děti a dospělé
nákup prodejny Braškov
kamerový systém-prodejna
celkem
VÝDAJE CELKEM
VÝDAJE CELKEM
PŘÍJMY CELKEM
ROZDÍL
Výsledek hospodaření k 31.12.2013
Zůstatek BÚ celkem
z toho:
BÚ Spořitelna
BÚ -94 ČNB
BÚ-2006 ČNB
60011 Spoř.

Rada obce na základě usnesení zastupitelstva schválila některé úpravy rozpočtu jako jeho změnu
č. 4. Navýšení ostatních nedaňových příjmů na 68 tis. Kč, zařazení dotací na Výtvarnou dílnu pro
dospělé ve výši 1 000 tis. Kč a na Galerii pod širým nebem ve výši 1 573 tis. Kč a navýšení sponzorských darů na festival „Valdecký háj“.
Ve výdajové části rozpočtu byly o 50 tis. Kč navýšeny prostředky na správu OÚ, navýšen příspěvek
na „Valdecký háj“ o výši sponz. darů a částka 1 200 tis. Kč jako první splátka na odkoupení prodejny.
Celkové příjmy tím vzrostly na 29 818 800 Kč a výdaje na 34 118 800 Kč. Schodek rozpočtu ve výši
4 300 tis. Kč bude ﬁnancován z přebytku hospodaření minulých let ve výši 4 315 600 Kč.

KOMENTÁŘ K PROGRAMU VÝSTAVBY TABULKA NA STR. 3
Program byl aktualizován v září na schůzi rady obce.
Program samozřejmě zahrnuje i akce, které dosud z různých důvodů nemohly být realizovány, ale
budou třeba sloužit jako podklad pro zastupitelstvo, které zvolíme pro období 2014–2018.
K některým akcím uvádím:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vítejte v Braškově – akce probíhá a bude slavnostně ukončena a otevřena 5. prosince 2014.
Oprava místních komunikací – zatím se nedaří získat dotace na tyto akce. Rada obce rozhodla
přesto vypsat výběrové řízení na rekonstrukci komunikace V Podlískách. Stav přípravy jednotlivých komunikací je zřejmý z otištěného Programu.
Revitalizace lesoparku Háj bude zahájena po skončení country festivalu a dokončena do konce
r. 2014.
Rekonstrukce ul. Budovatelů byla dokončena a předána do užívání.
Rekonstrukce MŠ Braškov – jde o nejkomplikovanější akci Programu, neboť musí být dokončena
do konce května 2015 a její průběh není možný bez uzavření školky. V současné době probíhá
výběrové řízení na zhotovitele.
Izolační zeleň Toskánka – akce je dokončena.
Chodník Braškov – Kyšice je dokončen.
Chodníky Toskánka – akce byla zahájena a bude dokončena v tomto roce.
Výtvarná dílna pro děti a dospělé – při výběrovém řízení vybrán zhotovitel fa KOSTAV s.r.o., bude
dokončena v tomto roce.
Pilotní projekt – změna č. 1 územního plánu – probíhá výběrové řízení na zhotovitele.
U některých dalších akcí je přislíbena nebo odsouhlasena dotace, ale vzhledem ke stadiu jejich
přípravy se očekává realizace už v příštím roce.
U zbývajících akcí zatím pokračujeme na jejich přípravě a žádáme o dotaci. Pro některé z nich
zatím nebyl vyhlášen dotační program.
Podrobnosti jsou zřejmé z tabulky „Program výstavby obce“. Seznam akcí dokončených v létech
2010–2013 byl otištěn v minulém čísle Braškovských novin a pravidelné aktualizace programu
jsou zveřejněny na internetové adrese www.braskov.cz/obecni-urad/program-rozvoje-obce/
František Haas

A léta běží…
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

200 000,00
250 000,00
100 000,00
3 432 200,00

73%
66%
97%
61%

Narodili se:
Kryštof SPOUSTA
Aneta HORNÍKOVÁ
Evelin LACHMANOVÁ
Vojtěch VALEŠ

23. 5. 2014
21. 6. 2014
27. 7. 2014
3. 9. 2014
Blahopřejeme

Pochvala mateřské školce
Poté, co starosta obce pověřil paní Ilonu Dlouhou zastupováním z důvodu nepřítomnosti ředitelky
školky od 5. září do doby ukončení výběrového řízení a jmenování nové ředitelky, se situace v MŠ uklidnila. Svědčí o tom i e-mail doručený dne 18. září na obecní úřad, který otiskujeme:
Dobrý den,
tímto bych ráda pochválila a poděkovala školce, která již zasílá e-maily rodičům o akcích. Dále se mi
líbí, že stránky MŠ jsou přehledné a obnovované. Pochvala platí pro celý „TÝM“, který se o naše dětičky
hezky stará.
23 000,00

S přáním hezkého dne
Hana Balážová

20 000,00
71 874,00
1 200 000,00
278 557,00

-13 472 458,51
12 433 022,41
-1 039 436,10
4 563 698,46
3 524 262,36
2 336 294,89
123 160,73
32,92
1 064 773,82

ulice Budovatelů

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z komisí
KOUŘÍCÍ KOMÍNY VÁŽNĚ OHROŽUJÍ NEJEN LIDSKÉ ZDRAVÍ, ALE I VÁŠ MAJETEK
Nezadržitelně se blíží topná sezóna a s ní současně problémy se zhoršováním stavu ovzduší.
Ovzduší na Kladensku se po pádu Poldiny huti za cenu zvýšené nezaměstnanosti sice načas
zlepšilo, avšak během masivního rozvoje skladovacích kapacit kolem hlavního města v posledních letech se stává středočeský region překladištěm zboží pro Evropu, expanduje kladenská
průmyslová zóna a Kladensko již zase patří mezi oblasti s nejhorším ovzduším v republice. Je to
jednoznačně zejména zásluhou razantního nárůstu těžké nákladní dopravy, obsluhující právě
rozsáhlé skladovací kapacity včetně ﬁ rem a supermarketů. Bylo však zjištěno, že značný podíl na
zhoršení ovzduší, zvláště na venkově, má lokální vytápění domů tuhými palivy. To se však týká
samozřejmě pouze topenišť zanedbaných. Experti z oboru vytápění s mnohaletou praxí potvrzují,
že pokud je celý systém vytápění tuhými palivy v pořádku, může komín kouřit nejvýše do půl
hodiny po zátopu, než dojde ke stabilizaci podmínek hoření. Pokud komín kouří dál, svědčí to
jednoznačně o zanedbání systému. Za prvé - zanesený nebo nevhodný komín pro své rozměry,
konstrukci či umístění. Za druhé – zanesený nebo nevhodný kotel například pro nadbytečný výkon a za třetí – nevhodné palivo v rozporu s doporučením výrobce. Komín musí mít samostatné
průduchy s dostatečným průřezem pro každý zdroj a dostatečnou výšku (i vzhledem k hřebenu
střechy) pro správný tah. Kotel zanesený na svých teplosměnných plochách má sníženou účinnost,
zhoršený tah a hrozí nebezpečí havárie při vzplanutí tohoto nánosu. Jednou z příčin zanášení
je příliš velký výkon kotle, který vede k nutnosti jeho škrcení. Nevhodné palivo v rozporu s doporučením výrobce kotle je velmi častým nešvarem. Například ocelové násypné kotle na uhlí
jsou nevhodné pro spalování dřeva. Právě dřevo a dřevěné brikety jsou ale v posledních letech
vyhledávaným palivem. Zvláště dřevo, jako obnovitelný a ekologický druh za výhodnou cenu,
je nejpoužívanější. Avšak pro ekonomický, ekologický a bezpečný provoz při spalování dřeva je

nutno zajistit nezbytné podmínky. Kromě vhodného kotle a komína je bezpodmínečně nutné
používat pouze dřevo suché. Ve stavu štípaném je proto dřevo třeba skladovat minimálně 2 roky
a to venku nebo v dokonale provětrávaném dřevníku. Pokud není tato podmínka dodržena,
má obsažená vlhkost za následek jednak snížení výhřevnosti (o hodnotu potřebnou pro odpaření
vody), jednak zanášení kotle a komínového průduchu dehtem a sazemi. Saze lze z komínového
průduchu a ze spalinové cesty kotle vymést, avšak dehet nikoliv. Ten se dá odstranit pouze odborně velice nákladným frézováním. Pokud nánosy zesílí do kritické tlouštky, hrozí vzplanutí
komína, které má za následek v lepším případě nevratné poškození (popraskání) komínového
zdiva jako součásti nosných příček, v horším případě navíc vznícení blízkého střešního krovu, či
vnitřního zařízení bytu s následným požárem domu. Pokud si však majitel nemovitosti v souladu s nařízením vlády VN č.91/2010 nechává odbornou kominickou ﬁ rmou dvakrát ročně ošetřit
komín včetně revizní zprávy, nemělo by k této krajní situaci dojít.
Je nutno si uvědomit, že spaliny z kouřících komínů obsahují karcinogenní látky, které se
zvláště za nepříznivých atmosférických podmínek šíří po celé obci a poškozují zdraví obyvatel.
Pokud v těchto nemovitostech není navíc v souladu se zákonem tříděn plastový odpad (nákup
pytlů je evidován na obecním úřadu), nelze vyloučit, že jsou plasty páleny. To už by se ale jednalo
o ještě vážnější ohrožování zdraví spoluobčanů. Ani požár domu není soukromou událostí, protože v husté zástavbě se rychle šíří i na sousední nemovitosti. Třeba ještě dodat, že v takovém
případě – při absenci revizních zpráv o stavu komína a kotle – je pojištění proti požáru bezcenné.
Ing. Jiří Kolrusz,
komise pro životní prostředí

OMEZENÍ TĚŽKÉ NÁKLADNÍ DOPRAVY V OBCI BRAŠKOV JE NAŠÍM CÍLEM
Na vyloučení tranzitní kamionové dopravy přes Braškov i Valdek systematicky pracujeme již třetím rokem. Tento požadavek jsme uplatňovali
písemně včetně pádného zdůvodnění již během zjišťovacích řízeních krajských programů „Snižování emisí a zlepšování ovzduší“ a v „Programu rozvoje
územního obvodu středočeského kraje“. Stejný požadavek jsme nekompromisně prezentovali i na počátku letošního roku při projednávání „Koncepce
strategie udržitelného rozvoje Kladenska“ (SO ORP Kladno).
Naše úsilí vyústilo 20. června t.r. podáním žádosti adresované na odbor dopravy Kladenského magistrátu – „ Žádost o vyloučení vjezdu těžké
nákladní dopravy 12t do obce Braškov“. Na vědomí byla žádost zaslána primátorovi i nově vzniklému odboru magistrátu na oblast rozvoje aglomerací,
dále odboru dopravy středočeského kraje a Krajské správě a údržbě silnic.
Kromě obce téměř identickou žádost vzápětí podalo i Ekologické občanské
sdružení Braškov. Naše argumentace v písemné žádosti ještě přitvrdila,
jelikož hrozí další eskalace kamionové dopravy v důsledku výluky trasy z
Kladna přes Pletený Újezd. Mezi naše pádné důvody patří zejména kritická
vzdálenost rodinných domů (včetně budovy mateřské školy), ohrožených
nadměrnými vibracemi, hlukem a exhalacemi od vozovky – 1 až 1,5 m. Dále
nebezpečné a nepřehledné zatáčky, bezprostřední blízkost revitalizovaných
rekreačních zón a návsí včetně rybníků, odlamování krajnic a poškozování
nedávno rekonstruovaných vozovek II. a III. tříd, které nejsou pro těžkou
nákladní dopravu dimenzovány svoji šířkou, ani nosností. Navíc je pod
Valdekem poškozen významný zděný propustek o světlosti 200cm. Zdraví
obyvatel je vážně ohrožováno exhalacemi, jak je zřejmé z „Vyhodnocení
strategie udržitelného rozvoje“, podle které Kladensko patří mezi oblasti s největším znečištěním v ČR! Nelze přehlédnout ani argumenty o
zákonitém poklesu cen nemovitostí a zklamání majitelů nově postavených
domů, kteří přirozeně spoléhali na to, že dražší bydlení na venkově bude
vyváženo lepším životním prostředím ve srovnání s městem.
ulice Rudé armády
Naše žádost se neomezila jen na pádné zdůvodnění, ale obsahuje i racionální návrhy na řešení, které nepředstavují žádné nároky na stavební
investice. Jejich podstatou je pouze úprava dopravního značení tak, aby
tranzitní kamionová doprava byla směrována pouze na silnice I. třídy a dálnice. V praxi to
znamená, že pro spojování radiálních výpadovek z Prahy má být používán pouze pražský okruh
a silnice I. tříd. V tomto smyslu je koncipována i novela zákona č.13/1997Sb. o pozemních komunikacích, kterou předkládá ministr dopravy vládě a poté do sněmovny. Je zcela zjevné, že
si dopravci ve snaze ušetřit za mýtné zkracují trasy používáním silnic II. a III. tříd namísto
toho, aby použili pražský okruh. V denním tisku vyšel aktuální článek na toto téma po stížnostech některých obcí středočeského kraje, adresovaných na kancelář ombudsmana. Stanovisko ombudsmana je jasné – „Obce mohou poslat kamiony na dálnice a silnice I. tříd“.
Odpověď z kladenského magistrátu jsme obdrželi dopisem ze dne 27. června 2014. Odpověď je
vyhýbavá v tom smyslu, že námi navrhovaná úprava dopravního značení se netýká jen správního
obvodu Kladenska, ale i dalších, jako Rakovnicka, Berounska a dalších a proto musí být náš návrh
koordinován vyšším územně správním celkem.

foto: Ing. J. Kolrusz

Proto jsme dne 5. srpna 2014 vypravili další žádost na odbor dopravy Krajského úřadu středočeského kraje „Žádost o vyloučení tranzitní těžké nákladní dopravy 12t přes obec Braškov“,
opět s kopiemi na vědomí výše jmenovaným institucím. Znovu jsme zdůraznili, že naše návrhy
na řešení se obejdou bez stavebních investic. Jedinou výjimkou je bezodkladná realizace přeložky
(obchvatu) komunikace I. třídy I/61 mimo zastavěné území Kladna a přilehlých obcí. Tato komunikace spojuje totiž expandující kladenskou průmyslovou zónu s exity na rychlostních silnicích
R6 a R7 (karlovarské a slánské), avšak dnes převážně v obytné zástavbě Kročehlav a Přítočna.
Odpověď jsme dosud nedostali, ale přesto pevně doufáme, že zdravý rozum zvítězí nad dopravní
lobby a my se brzy dočkáme znatelného poklesu dopravní zátěže.
Ing. Jiří Kolrusz,
komise pro životní prostředí

OZNÁMENÍ
Jaroslav Hašek ve svém slavném románu použil větu: TAK NÁM ZABILI FERDINANDA…
zvídavý Braškovák se podiví, co že má tato populární věta společného s naší obcí?
Pravda, obsahem věty pronesené v knize se život naší vesnice zřejmě zobrazit nedá, ovšem
každý, kdo se prochází po braškovském okolí a je všímavý, může v klidu vyslovit: TAK NÁM
UKRADLI JEŽÍŠE KRISTA! A kdyby skutečně na Braškově žil Josef Švejk s jemu upřímnou
hrůzou v hlase by se otázal: Ježíšmarjá, kterýho?!
Kterýho? No přece toho, který byl po léta letoucí součástí božích muk u našeho Háje na
Valdeku! Toho, který přečkal doby dobré i zlé, část své existence prožil v úkrytu, pak byl znovu
nainstalován a po více jak dvaceti letech, loňského roku, kvalitně opraven, a to včetně nápisu –
„Ku cti a chvále Boží“.
Léta páně 10. 10. 2013 v dopoledních hodinách byl tedy znovu po restaurování na pískovcový
podstavec navrácen, aby žehnal poutníkům kolem něho kráčejících… Bohužel jen do počátku
dní letošního léta! Dne 1. 7. 2014 bylo zjištěno, že litinová ﬁ gura na kříži chybí! Těžko
se hledají slova k popisu tohoto činu… já tedy za sebe ústy klasika prohlašuji: Ukradli jste nám
Ježíše Krista tak zasloužíte přes držku!
Díky nezištné pomoci paní Rašpličkové z Braškova byla opatřena nově vyrobená
ﬁ gurka – od pana Miroslava Kučery z Libečova –, která byla umístěna dne 3. 9. 2014 v
15.15 znovu na kříž a je pojištěna několika svary.
Pavel Stádník
kronikář obce Braškov

křížek po krádeži

křížek s novou ﬁgurkou

Hasiči informují
Od minulého čísla Braškovských novin se událo opět několik zajímavých událostí, které uvádíme níže.
4. 6. 2014 byl v plánu školení naší jednotky praktický výcvik. Využili jsme darovaného vraku škoda
Felicia a vyzkoušeli si jak rozbití okének různými nástroji, tak správné zajištění vozidla a vyproštění
zraněné osoby. Dále se probíralo protipožární zajištění a první pomoc.
18. 6. 2014 byl naší jednotce v 6.22 vyhlášen poplach. KOIS HZS STČ kraje nás vyslalo na požár
rodinného domu ve Velkém Přítočně. V 6.28 vyjela CAS 32 T-138 (1+2) a v 6.32 VW transporter (1+2).
Při příjezdu na místě již zasahovaly jednotky HZS stanice Kladno a JSDH Unhošť, dále pak ještě dorazila JSDH Chyňava. Naše jednotka byla velitelem zásahu nasazena k rozebírání střešní konstrukce a
vyklízení půdních prostor.

Následující zásah byl přímo v naší obci. Jednalo se o požár rozvodné skříně elektroinstalace v ulici
Pod Horkou. Požár se naštěstí nešířil. Byla provedena protipožární opatření a odpojení domu od hlavního
přívodu el. energie.
Nejenom zásahy však žije náš sbor. Již po páté jsme letos jeli ukázat naší techniku na „Jarní setkání
na návsi“, pořádané OU Kyšice. Letošní rok jsme statickou ukázku rozšířili o požární útok našich mladých
hasičů. Poté, co sklidili velký potlesk za úspěšně uhašený hořící koš, tak půjčili proudnice ostatním dětem,
aby si pod jejich dozorem vyzkoušely, jaké to je stříkat proudem „C“. V podobném duchu pak probíhala
ukázka požární techniky na dětských dnech v obci Velká Dobrá a na Lapáku. Již tradičně jsme byli pozváni
na oslavy výročí založení SDH Králův Dvůr, kde jsme vystavovali naší Tatru T-138.

Další výjezd následoval 30. června na požár osobního automobilu na čerpací stanici Benzina na
silnici R6 u obce Velká Dobrá směr Praha.
Dne 11. 7. 2014 v 16.25 hod. byla naše jednotka společně s jednotkou HZS Kladno poslána na likvidaci
padlého stromu na silnici mezi Braškovem a Družcí.

Hasiči Braškov

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ
V létě jsme pro hasičské děti pořádali Hasičské soustředění od 20. 8. do 24. 8. 2014. Tentokrát jsme
využily nové nabídky a rozjeli jsme se do Olešné u Rakovníka. Děti i vedoucí chválili jídlo a prostředí
vhodné k tréninkům všech disciplín. Oproti loňskému roku bylo příjemné mít k dispozici areál téměř
sami pro sebe.
Chtěla bych poděkovat všem vedoucím za přípravu tratí, za přípravu celotáborové hry a veškerou
obětavost.

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Hledáme nové děti, které si chtějí užít legrace, naučit se
hasičským dovednostem, jezdit na závody, výlety a v létě na
hasičské soustředění.
Zájemci přijďte ve čtvrtek v 17 hodin.
M. Chalupová, vedoucí Mladých hasičů

>

>

HASICATA BRASKOV
hledají holky a kluky ve věku 5–13 let,
kteří se nebojí zkusit něco docela nového

Sezonu jsme zahájili ve čtvrtek 4. 9. 2014 od 17.00 hod do 18.30 hod. tréninkem na Toskánce.
Děti se připravovaly na první závody v požárním útoku a štafetě.
V sobotu 13. 9. 2014 jsme se účastnili závodů ve Vraném. Jako každý rok bojovalo se v požárním
útoku a štafetě 4 x 60m. Soptíci zabojovali a získali celkové 3. místo. Tazmáni byli 5.
Při pěkném počasí trénujeme na Toskánce, při špatném počasí jsme v Braškovské hasičské zbrojnici.

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
na Toskánce nebo v Braškovské hasičské zbrojnici
pro další info: hasici@braskov.cz
www.braskov.cz

Sport
1. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE
TROJIC  O POHÁR STAROSTY OBCE
BRAŠKOV  TROTTEL CUP
23. 8. 2014 OD 9.00
T.J. Sokol společně s SDH Braškov pod patronací obecního úřadu uspořádali na braškovském
víceúčelovém sportovním hřišti nohejbalový turnaj pro 8 tříčlenných družstev nohejbalistů – občanů
a přátel obce Braškov.
Za pěkného počasí soutěžili tedy nejen místní míčoví kouzelníci o pěkný pohár, na kterém je trvale
umístěn kovový tubus, kde se vždy na svitku pergamenu zaznamená vítěz aktuálního ročníku.
Letos se vítězem stalo družstvo – VEYPRASC , složené z občana a přátel obce – Janeček, Novobilský,
Štoncner.

SEDMNÁCTÝ ROČNÍK MEMORIÁLU
ZDEŇKA ZÁBRANSKÉHO
2. 3. 8. 2014
Sedmnáctý ročník Memoriálu Zdeňka Zábranského byl konečně po dlouhých osmi letech pro naše
braškovské modrobílé barvy uspěšný. Povedlo se jak počasí, sešlo hodně diváků, a výkon našich tak
přinesl první místo.
Braškováci porazili Družec 5 : 4 v sobotním zápase o postup do ﬁnále.
Ve ﬁnále pak naši sice až na penalty, ale přece jen, vybojovali nad Unhoští nádherný broušený pohár.
V rámci turnaje rovněž odehrála svůj zápas i stará garda BRAŠKOVA a naši nejmenší – PŘÍPRAVKA
– byli rovněž součástí sportovního programu turnaje.
Celkové vítězství tak přispělo k dobré pohodě před startovním ročníkem 2014–2015.

K občerstvení se podávaly výborné uzené špekáčky a pivko!!!
Nejprestižnější cenu turnaje – Trottel Cup však získalo místní mužstvo – OLD BOYS –
Beran, Tomeš, Čáp
ČEST VŠEM ÚČASTNÍKŮM TURNAJE V JEJICH UPŘÍMNÉM NOHEJBALOVÉM PROJEVU A ZA ROK
OPĚT NASHLEDANOU NA BRAŠKOVSKÉM KURTU!
Pavel Stádník

Knihovna
CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ? VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
BELETRIE
Adamson, L.: Kočka, která ničeho nelitovala
Bauer, Jan: Rožmberské dědictví
Březinová, A.: Poslední láska Petra Voka
Callen, G.: Nevšední návrh
Cartland, B.: Cesta za láskou
Cartland, B.: Nádherná svatba
Cartland, B.: Ztracena v Londýně
Crais, R.: Podezřelý
Crompton, R.: Medozvěstka
Černá, J.: Mikuláš, vévoda opavský
Dean, A.: Ztracená knihovna
Deveraux, J.: Pravá láska
Enoch, S.: Pravidla důvěrných vztahů
Francis, F.: Odmítnutí poslušnosti
Garlock, D.: Jezero naděje
Garwood, J.: Vždy přijde jaro
Granger, A.: Pod těmito kameny
Gregory, P.: Jen jedna bude královnou
Grey J.: Marie Antoinetta: strmý pád
Hammer, L.: Klub osamělých srdcí
Ivie, J.: Tajemství krásné čarodějky
James, P.: Z příčin nikoli přirozených
Janečková, K.: Deník Gréty Kaiserové
Jones, L.: Sama sebou
Jirounek, P.: Pro hrst diamantů
Johnson, J.: Sultánova dcera
Jonáš, J.: Tak chutná štěstí
Keleová-Vasilková, T.: Lék na smutek
Kinkel, T.: Ve stínu královny
Lindsey, J.: Řekni, že mě miluješ
Mathausová, M.: Mrtví na vinici
Neuhaus, N.: Kdo seje vítr
Pachman, R.: Útes
Patricio, A.: Otrokyně od Nilu

Plaidy, J.: Princ temnot
Plaidy, J.: K neblahému konci
Prošková, H.: Tajemství planet
Rimová, A.: Pro jednu noc
Roberts, N.: Dům na útesu
Rottová, I.: Případ nechtěného milionu
Small, B.: Francesca
Stimson, T.: Hra na lež
Svobodová, L.: Cesta do Egypta a jiné povídky
Viewegh, M.: Vybíjená
Wallace, E.: Šedivý Timothy
Wood, B.: Had a hůl
Wells, J.: Všichni mí pacienti kopou a koušou
NAUČNÁ LITERATURA
Bauer, J.: Skrytá tvář českých dějin
Bělohradská, T.: Iveta
Cimický, J.: Tisíc jiskérek na noční obloze
Higgs, J.: Tajemství posmrtného života
Chia, M.: Čchi-kung jednoduše
Kembach, M.: Co už nemusí řešit muž po čtyřicítce
Kembach, M.: Co už nemusí řešit muž po padesátce
Kembach, M.: Co už nemusí řešit žena po padesátce
Kembach, M.: Co už nemusí řešit žena po třicítce
McMahon, T.: Soumrak templářů
Parker, S.: Super rychlé stroje
Suchá, K.: Velká sýrová nakládačka
Václav, E.: Milníky biografu mého života
KNIHY PRO DĚTI
Brezina, T.: Případ pro tebe a Klub tygrů
Kinney, J.: Deník malého poseroutky
Pospíšilová, Z.: Lesní pohádky
Laskončina kuchařka pro malé kuchtíky
Příběhy pro malé princezny

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE
Jeﬀ Wells: VŠICHNI MÍ PACIENTI KOPOU A KOUŠOU
„Nebojte se, nekouše“. Tuto okřídlenou větu slyšel Jeﬀ Wells v životě mnohokrát, ale praxi vykonává už řádku let, proto ví svoje.
V řadě napínavých i zábavných historek dokládá, že život veterináře je plný nástrah, překvapení,
smutku, ale i radosti a uspokojení z práce. S laskavým humorem a nadhledem popisuje barvitou
přehlídku malých i velkých zvířecích pacientů, kteří se mu vystřídali v ordinaci. Psi, kočky, telata,
koně, ovce, oslík, mula nebo lama, co pacient, to rozličná nátura a jiné zdravotní potíže, se kterými
si zkušený zvěrolékař musí poradit.

Klára Janečková: DENÍK GRÉTY KAISEROVÉ
Dvojčata Agáta a Gréta jsou povahově rozdílná jako den a noc. Gréta je lehkomyslná a impulsivní. Agáta kultivovaná a zodpovědná. Vyrůstají s rodiči ve Vídni, ale jejich matka Johana
pochází z Čech.
Autohavárie, při níž matka zemře a Agáta zůstane navždy tělesně postižená oběma dívkám
změní život. Gréta se s matčinou ztrátou nedokáže smířit, a když si posléze otec najde novou
partnerku, utíká k matčině sestře do Čech, kde jak doufá – najde nový domov. Záhy však zjistí,
jak moc se mýlila.

PROVOZ KNIHOVNY BYL OPĚT ZAHÁJEN.
PŮJČOVNÍ DOBA: STŘEDA 16–18.30 HODIN.
Věra Přibylová, knihovnice

Valdek od dálnice

foto: Ing. J. Kolrusz

Okénko pro děti
ČESKÉ PRANOSTIKY
z knihy Zuzany Kovaříčkové: Pranostiky. Rokem krok za krokem

STAROSTA OBCE BRAŠKOV VÁS SRDEČNĚ ZVE
V PÁTEK 5. PROSINCE 2014 V 11.00 HODIN
NA SPORTOVNÍ STADION JAROSLAVA VALEŠE
(ul. Sportovců, fotbalové hřiště)
NA SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ PROJEKTU
VÍTEJTE V BRAŠKOVĚ — PODPORA A ROZVOJ
CESTOVNÍHO RUCHU V OBCI BRAŠKOV
Celý projekt vznikl díky získané dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Střední Čechy 2007-2013 (dále jen ROP). Celkové náklady projektu se přiblížily k 17,7 miliónům korun,
z nichž přibližně 14 miliónů korun tvořil ﬁnanční příspěvek od ROP SČ. Zbývající náklady, okolo 3,7
miliónů korun, uhradila Obec Braškov ze svého rozpočtu.
Projekt je rozdělen do čtyř částí a shlédnout ho můžete na sportovním stadionu Jaroslava Valeše
a obecním úřadu Braškov:
1. Muzeum sportu s infocentrem, úschovnou kol a zavazadel (sportovní stadion Jaroslava
Valeš),
2. Interaktivní vlastivědnou expozicí pro děti i dospělé (obecní úřad Braškov),
3. parkoviště (před sportovním stadionem Jaroslava Valeš)
4. Informační a orientační systémem obce (při vstupech do obce a v okolí cyklostezky Kladno–
Kačák)
Zhotovitelem projektu byla společnost KOSTAV, s.r.o. z Malých Kyšic. Technický dozor stavby
prováděl Ing. Jan Rys a administraci projektu zajistila společnost SPF Group, v.o.s.
Ing. arch. Kateřina Dolejšová
předsedkyně stavební komise
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KROUŽEK MLADÝCH VÝTVARNÍKŮ
Rád/a maluješ, kreslíš a tvoříš
ze všech různých materiálů?
Tak přijď do naší malé výtvarné dílny.
Určeno:
Zahájení:
Kde:
Schůzky:
Vedoucí:
Info:

dětem od 8 – 15 let
informační schůzka 12. 12. 2014 v 16.00 hod.
na obecním úřadě Braškov
1× týdně v pátek
Věra Přibylová, Kateřina Dolejšová
V. Přibylová, tel. 722 27 33 44
K. Dolejšová, tel. 604 98 80 35

VÝTVARNÉ KURZY PRO ŽENY
Vzhledem k rekonstrukci vnitřních prostor OÚ
obnoví knihovna výtvarné kurzy pro ženy až koncem roku.
První kurz by měl být uskutečněn 7. 12. 2014 ve 14.00 hod.
Informace získáte na tel.: 722 273 344, V. Přibylová

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

