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Vážení spoluobčané,
v minulém Zpravodaji před volbami jsem
přál budoucímu zastupitelstvu především jeho
usnášeníschopnost, myslím, že v zastupitelstvu
novém se sešla činorodá skupina lidí, která má na
řadu věcí obecních společný názor. Tento výběr
se zdařil především Vám voličům a i já bych Vám
rád poděkoval za důvěru. A jaké úkoly nás čekají?
Musíme se naučit udržovat v dobrém stavu to
co jsme již vybudovali, naše návsi, ulice ani zeleň
se neobejde bez pravidelné údržby. Tato aktivita
nás bude stát nemalou energii, kde bychom se bez
našich hasičů neobešli.
Na začátku mého minulého volebního období
jsem prováděl anketu občanů, co by v obci chtěli,
velmi častou prosbou byl prodej potravin na Valdeku. Celé 4 roky se nám nedařilo tento požadavek
uspokojit. Dobrá zpráva je, že Obec zakoupila
bývalou valdeckou prodejnu potravin, horší zpráva,
že ji musíme zrekonstruovat. K tomuto cíli bychom
se chtěli dostat pomocí žádosti o ﬁnanční podporu
z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje,
bohužel žádost musíme stihnout podat do konce
tohoto roku. Zastupitelé se jednomyslně shodli, že
než vlastnit stavební pozemek v ulici U Dubu, je
lépe vlastnit objekt prodejny potravin, který především starším občanům bude denně přinášet službu.
Další důležitou oblastí, které se chceme
věnovat, je získání prostředků na rekonstrukce
veřejných prostor Toskánky.
Neúspěchem předešlého volebního období bylo,
že jsme nestihli dokončit nový územní plán. To ale
již nyní nevadí, neboť máme spoustu času a můžeme
územní plán vyprecizovat v duchu ochrany krajiny,
stanovení veřejněprospěšných prostor a staveb a hlavně zamezení výstavby nesmyslů jako je spalovna plastů
z automobilů, která má stát v katastru obce Velká
Dobrá v bývalém teletníku. Pamětníci, kteří teletník
zažili pamatují, že „voněl“ až na Braškov, to ovšem
byly, proti zápachu likvidovaných plastů, zlaté časy.
Co se nových služeb poskytovaných naším
úřadem týče, přibude možnost ověřování úředních listin a podpisů za vlastní, též bude možné
pořídit výpis z trestního rejstříku nebo katastru
nemovitostí (služby systému Czech Point).
Přeji vám všem občanům Braškova, Valdeka
a Toskánky pohodové Vánoce a ladovskou zimu.
Ing. Vladimír Dráb, starosta
starosta@braskov.cz

Usnesení

ZPRÁVA

Slovo starosty

O VÝSLEDKU VOLEB DO
ZASTUPITELSTVA,
KONANÝCH
15.–16. 10. 2010
Voleb se zúčastnilo 510 ze zapsaných 809 voličů, tj. 63%. Ve volbách kandidovalo celkem 60
kandidátů, z nichž bylo zvoleno 15 zastupitelů.
Proti průběhu ani výsledku voleb nebyly vzneseny
připomínky ani námitky.
O zvolení se ucházelo 14 členů bývalého zastupitelstva, z nichž uspělo 10. V zastupitelstvu je
8 žen, tj. 53,3%; tři zastupitelé jsou z Toskánky,
sedm zastupitelů je z Valdeku a pět z Braškova.
Průměrný věk zastupitelů je 53 roků.
Otiskujeme seznam se jmény zvolených členů
zastupitelstva podle čísel jednotlivých volebních
stran na hlasovacím lístku.
Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí
zvolení

Jméno a
příjmení

Věk Pořadí
na HL

Počet
hlasů

Volební strana č. 1
Komunistická strana Čech a Moravy
1. Miloslava Vostrá
45
10.
2. Jindřich Novotný
66
1.

138
119

Volební strana č. 2
Občanská demokratická strana
1. Vladimír Dráb
46
2. Kateřina Dolejšová 38
3. Jiří Kolrusz
69
4. Josef Havlík
61
5. Bohumil Bečka
55
6. Monika Randáková 44
7. Štěpánka Pilátová
41
8. Eva Střelečková
56

357
266
251
234
227
193
198
219

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

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Braškov
15. listopadu 2010 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo obce, zvolené v komunálních volbách 16.10.2010 na ustavujícím zasedání:
a) bere na vědomí:
• složení slibu členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích
b) stanoví:
• že žádný člen zastupitelstva nebude pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn
• členem zastupitelstva, který bude při zpracovní územního plánu spolupracovat s pořizovatelem –
Magistrátem města Kladno, je pan František Haas
c) schvaluje:
• v souladu s § 96 zákona o obcích jednací řád zastupitelstva
• odměny neuvolněným členům zastupitelstva podle Nařízení vlády z 5.1.2009 č. 20/2009 Sb., snížené o 15%
d) volí v souladu s § 84, odst. 1 zákona o obcích:
1. starostou obce: ing. Vladimíra Drába
2. místostarostou obce: Františka Haase
3. další členy rady obce: ing. Miroslava Doskanského, Tomáše Votavu, Marii Cábovou
e) zřizuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 , písm. l) zákona o obcích:
1. ﬁ nanční výbor
2. kontrolní výbor
volí do funkce
1. předsedy ﬁ nančního výboru: ing. Moniku Randákovou
2. členů ﬁ nančního výboru: Josefa Havlíka, Naděždu Černošovou, Štěpánku Pilátovou
3. předsedy kontrolního výboru: Miloslavu Vostrou
4. členů kontrolního výboru: Marii Cábovou a Jiřího Sochnu
f) doporučuje radě obce zřídit jako její poradní orgány:
• komisi pro výstavbu
• komisi sociální, pro kulturu, školství a sport
• komisi životního prostředí a veř. pořádku

Usnesení č. 2
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Braškov
15. listopadu 2010 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo obce, zvolené v komunálních volbách 16.10.2010 na ustavujícím zasedání pro projednání:

Volební strana č. 3 – Nezávislí 2010
1. Věra Machovská
50
1.
2. Václava Čermáková 47
3.

143
117

a) ruší:
• usnesení (bod c/1) 19. zasedání zastupitelstva, jímž byla schválena územně plánovací smlouva pro
výstavbu na poz. č. 258/1, 258/90 a 258/117

Volební strana č. 4 – Braškov 2010
1. František Haas
76
1.
2. Tomáš Votava
35
2.
3. Miroslav Doksanský 57
3.

193
192
192

b) zásadně nesouhlasí:
• s realizací záměru na likvidaci odpadu vakuovou pyrolýzou v sousedním katastru obce Velká Dobrá, neboť jde o experiment, u něhož dojde k ohrožení životního prostředí a schvaluje předložené
stanovisko k posouzení vlivů na ŽP k záměru „Pilotní a demonstrační linka na likvidaci odpadů
vakuovou pyrolýzou“ v kat. území obce V. Dobrá

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

1. veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Braškov, které se koná

v pondělí 13. prosince 2010 v 17,00 hod. na OÚ Braškov
s tímto programem:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení ustavujícího zasedání
3. 3. změna rozpočtu na rok 2010
4. Rozpočet obce na rok 2011
5. Informace o připravovaných akcích a
možnostech dotací

Ročník: 20 Číslo: 4

6. Informace o zřízení komisí rady obce
7. Různé: Smlouva s ing. Červeným na
zpracování studie na opravu prodejny

8. Diskuse
9. Usnesení a závěr

c) souhlasí:
1) s odkoupením stávajícího objektu prodejny Valdek za cenu do 3.200 tis. Kč a její následnou rekonstrukcí
2) s uzavřením územně plánovací smlouvy pro výstavbu na poz.č. 258/1 a 258/90
3) se stanoviskem obce k záměru na likvidaci odpadu vakuovou pyrolýzou v katastru obce Velká Dobrá
4) s pořízením automobilu VW Transporter, který bude sloužit pro dopravu mladých hasičů za cenu
40.000,– Kč
5) s výsledkem výběrového řízení na výkon stavebního dozoru na akci „Dětské hřiště Háj vč. in-line
dráhy“ a uzavřením smlouvy s ing. J. Rysem
6) s podáním žádostí o dotace z ROP, FROM a Fondu životního prostředí na rekonstrukce komunikací
Budovatelů, U Dubu, Akátová a část ul. K Háji, dále na občanskou vybavenost – stavební úpravy č.p.
31 a Revitalizace a úpravy návsí v části obce Toskánka
7) s uzavřením smlouvy na zpracování SEA k územnímu plánu s ing. Morávkovou
d) ukládá starostovi obce
• informovat o stanovisku k záměru na likvidaci odpadu vakuovou pyrolýzou obce V. Dobrá a Družec
a vedení Magistrátu města Kladna
• zajistit přípravu a podklady pro podání žádostí o dotace

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
Kontrola plnění usnesení ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce
Usnesením č. 1 bylo potvrzeno volbou vedení obce, byl schválen jednací řád zastupitelstva a zřízen ﬁnanční
a kontrolní výbor zastupitelstva. Radě obce bylo doporučeno zřízení odborných komisí.
Usnesení č. 2 zrušilo bod c/1 z 19. zasedání zastupitelstva a odsouhlasilo uzavření nové smlouvy pro
výstavbu v lokalitě „U Hřiště“.
Souhlas s odkoupením prodejny Valdek byl již realizován a byl již pořízen i automobil VW Transporter
pro hasičský dorost.
Žádosti o dotace na akce uvedené v usnesení se připravují tak, aby mohly být podány po vyhlášení dotačních
programů. Zastupitelstvo také vyjádřilo zásadní nesouhlas se záměrem na likvidaci odpadu vakuovou pyrolýzou na V. Dobré a schválilo stanovisko obce k dokumentaci EIA této akce. Smlouva s ing. Morávkovou
bude uzavřena po upřesnění podmínek a rozsahu.
Usnesení konečně uložilo starostovi obce informovat o našem stanovisku k likvidaci odpadu na Dobré
starosty Obce Velká Dobrá a Družec. Úkol byl splněn při následném jednání na OÚ Braškov. Starostovi bylo
také uloženo zajistit přípravu a podklady pro podání žádosti o dotace. Jak jsem již uvedl tento dlouhodobý
úkol je průběžně plněn.
František Haas

Usnesení

19. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Braškov, konaného 27. 9. 2010 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo obce po projednání:
• bere na vědomí
1) Zprávu o ﬁ nančním hospodaření obce k 31.8.2010
2) Informaci o plnění „Programu rozvoje obce“
• souhlasí
1) s kontrolou plnění usnesení 18. zasedání zastupitelstva
2) se zprávou o stavu obce před komunálními vobami
3) s prodejem pozemku č. 258/11 podle nabídky p. Mgr. Petry Súderové za cenu 1.900,– Kč/m2
s prodejem pozemku č. 258/102 podle nabídky p.Ing. Markéty Čapkové za cenu 1.900,– Kč/m2
4) s návrhem na úspornější řešení veř. osvětlení
5) s předloženým návrhem na zříźení spojovacích cest a chodníků
6) s pořízením kontejneru pro mladé hasiče s cenou do 70.000,– tis. Kč
• schvaluje
1) Územně plánovací smlouvu pro výstavbu na poz. č. 258/1, 258/90 a 258/117
2) Uzavření smlouvy s Fondem rozvoje obcí a měst evidenční číslo FRO/VEP/2508/REG/2010
o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce místní komunikace – Toskánka“ ve výši 3.607.994,– Kč
a vyčlenění peněžní částky 199.895,– Kč, odpovídající spoluﬁ nancování projektu z prostředků obce.
3) Umístění článku o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na internetové stránky obce
• ukládá starostovi obce
1) Zajistit zpracování studie k návrhu na úspornější řešení veř. osvětlení
2) Zajistit zpracování studie na zřízení spojovacích cest a chodníků v úrovni umožňující předložení
žádosti o dotaci.

79. schůze rady 11. 10. 2010
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
– zprávu o hodnocení průběhu 19. zasedání zastupitelstva 27.9.2010
– zprávu o průběhu přípravy komunálních voleb
– že obec skončí hospodaření v r. 2010 přebytkem při splnění všech rozhodujících úkolů
• souhlasí s výsledkem hospodaření obce k 30.9.2010
• rozhodla o svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva na 15.11.2010
• schvaluje
– program 80. schůze rady
– text žádosti Úřadu architektury a plánování MM Kladno na OŽP Středočeského kraje o změnu stanoviska tohoto orgánu ke schválenému zadání územního plánu obce

80. schůze rady 1. 11. 2010
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• souhlasí s doplněním programu ustavujícího zasedání ZO

1. schůze rady 22. 11. 2010
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu a hodnocení ustavujícího
zasedání
• souhlasí se stanovením programu 1. zasedání ZO
• zřizuje
– komisi pro výstavbu: předsedkyně ing. arch. K. Dolejšová, členové ing. M. Doksanský, B. Bečka
– komisi sociální pro kulturu a sport: předsedkyně E. Střelečková, členové - M. Cábová, J. Fuitová,
I. Dlouhá, H. Pošmourná a M. Veselý
– komisi životního prostředí a veř. pořádku: předseda ing. J. Kolrusz, členové – ing. V. Machovská,
Z. Pokorný a P. Horník

2. schůze rady 29. 11. 2010
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu a hodnocení ustavujícího
zasedání
• souhlasí s doplněním programu 1. zasedání ZO 13.12.2010

Návrh rozpočtu na rok 2011
P Ř Í J M Y
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)
daň z příjmů fyz.osob 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
popl. ze psů ,ost.daně
daň z nemovitosti
NEDAŇOVÉ
pronájmy
vodné MŚ
nájemné za byt MŚ
odpady
známky na popelnice
pytle na tříděný odpad
poplatek z velkoobj. a nebezp.odpad
správní poplatky (vč. automatů)
Ekokom
výtěž. výherních hracích automatů
Ostatní nedaň.příjmy
Hasiči-smlouva s obcí Kyšice
Dotace na akci „In-line dráha“
Dotace na akci „Dokonč.infrastr.Toskánky“
Dotace - OÚ - státní správa
Prodej akcií VKM a.s. Městu Kladnu
Daň z příjmu práv.osob
Prodej pozemků
PŘÍJMY C E L K E M

Rozpočtované příjmy: 18 431 000,00
Rozpočtované výdaje: 18 431 000,00
Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.

V Ý DA J E :
5 800 000,00 NEINVESTIČNÍ
správa OÚ
Sdružení dobrovol.hasičů
Sportovní aktiv.mladých hasičů
Sbor pro občanské záležitosti
knihovna - knihy a odměna
MŠ - příspěvek na provoz
417 000,00 ZŠ - příspěvek na neinv.výdaje
750 000,00 kronika - materiál a odměna
20 000,00 rozvoj a podpora mlád.oddílu kopané
provoz hřišt
údržba a opravy silnice,chodníky, rybníky
540 000,00 veřejné osvětlení - el.energie + údržba
údržba veřejná zeleň
odpady celkem (VaN,CZ Ekologie)
veřejná zeleň
50 000,00 odpady celkem (VaN,CZ ekologie)
30 000,00 MPS záloha na známky
50 000,00 likvidace velkoobjem.odpadu
60 000,00 nebezpečný odpad
12 000,00 daň z příjmu práv.osob za obec
3 549 000,00 rozpočtová rezerva
3 600 000,00 INVESTIČNÍ:
310 000,00 rekonstrukce č.p. 31
923 000,00 projekty a inž.činnost
670 000,00 ÚZ plán
2 400 000,00 In-line dráha vč.navýšení o ROP neuhr.nákl.
dokončení infrastruktury Toskánka
18 431 000,00 kofinancování investic
rezerva
VÝDAJE CELKEM

6 103 000,00
2 268 000,00
250 000,00
250 000,00
25 000,00
40 000,00
200 000,00
380 000,00
10 000,00
100 000,00
310 000,00
120 000,00
350 000,00
300 000,00
630 000,00
189 485,00
585 706,00

670 000,00
200 000,00
12 328 000,00
3 544 000,00
500 000,00
350 000,00
3 345 000,00
3 800 000,00
506 000,00
283 000,00
18 431 000,00

Vyvěšeno: 29.11.2010, sejmuto: 13.12.2010

Finanční hospodaření obce k 31. 10. 2010
výsledek od
začátku roku
P Ř Í J M Y
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)
daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti
daň z příjmů fyz.os. z kapit. Výnosů
daň z přímů právnických osob
daň z přidané hodnoty
poplatek za odnětí lesa
daň z nemovitosti
NEDAŇOVÉ
pronájmy
vodné MŚ
nájemné za byt MŚ
odpady
známky na popelnice
pytle na tříděný odpad
poplatek z velkoobj. a nebezp.odpad
správní poplatky (vč. automatů)
správní popl.
ostatní poplatky
Ekokom
výtěž.VHA a popl. ze psů,hřiště
Ostatní nedaň.příjmy
tiskopisy a jiné
úroky z BÚ
DOTACE - OÚ - státní správa
DOTACE na volby
DOTACE NA AKCI „REVITALIZACE NÁVSÍ“
DOTACE NA AKCI „Regenerace zeleně“
DOTACE NA AKCI "IN-LINE DRÁHA"
DOTACE NA AKCI "Děts.hřiště V Jezerech"
DOTACE NA AKCI "Dokonč. infrastr.Toskánka"
OSTATNÍ PŘÍJMY:
Prodej pozemků (p. Havránek, Vait)
Věcné břemeno Telefónica
Smlouva hasiči (Kyšice)
Daň z příjmu práv.osob za obec
Prodej akcií VKM a.s. Mě.Kladnu
Čerpání úvěru
výsledek hospodaření k 31.12.2008

rozpočet po
změnách

%

5 797 147,78
1 158 304,57
428 075,74
105 246,73
1 427 277,01
2 678 243,73
0,00
416 860,21

5 750 000,00

101,00%

400 000,00

104,00%

16 957,00
6 617,00
10 340,00
532 390,00
416 545,00
19 020,00
96 825,00
47 900,00
12 650,00
35 250,00
33 278,00
40 963,00
69 307,96
14 050,00
55 257,96
258 500,00
35 162,80
18 118 334,55
960 003,15

20 000,00

85,00%

525 000,00

101,00%

60 000,00

80,00%

15 000,00
60 000,00
40 000,00

222,00%
68,00%
173,00%

310 200,00
10 000,00
17 000 000,00
1 829 000,00
3 549 050,00
300 000,00
3 600 000,00

83,00%
352,00%
106,00%
52,00%

300 000,00

100,00%

9 000,00
3 518,00
6 000,00
669 000,00
3 692 960,00
8 571 415,00
6 623 073,06

12 000,00
670 000,00
4 616 200,00
8 600 000,00
6 623 073,06

50,00%
100,00%
80,00%
100,00%
100,00%

46 201 770,51

53 989 523,06

86,00%

V Ý DA J E :
NEINVESTIČNÍ
opravy silnice,chodníky,údržba,rybníky
MŠ - příspěvek na provoz
MŠ-příspěvek na konvektor
ZŠ - příspěvek na neinv.výdaje
knihovna - knihy a odměna
kronika - materiál a odměna
dotace aktiv.SPOZ (sponz.dar EUROVIA)
Sbor pro občanské záležitosti
podpora mlád.oddílu kopané
hřiště vč.dětského koutku - provoz
dětské hřiště
hřiště Valdek
veřejné osvětlení - el.energie
veřejné osvětlení - údržba
veřejná zeleň
odpady celkem (VaN,CZ ekologie)
MPS záloha na známky
likvidace velkoobjem.odpadu
nebezpečný odpad
sportovní ativ.mladých hasičů
Sdružení dobrovol.hasičů
správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)
odměny zastupitelstva
náklady na volby
platy zaměstnanců
platy za 12/2009
různé práce pro OÚ
pov.poj.na soc.zab.
pov.poj.na zdr.poj.
zák.poj.odpovědnosti
náhrada mzdy za nemoc
právní služby
poj.obecního majetku
popl.za měř.rychlosti v obci
všeobecný mat.,program.vybavení
nákup DHM(ván.motiv,monitor,bar.tiskárna.)
odborné publ.
voda
plyn
elektrická energie
služby pošt
služby telekom.
služby peněžn.ústavů
zálohy pokladny
školení
nákup služeb
programové vybavení
cestovné
daně a popl.,kolky
řešení přestupků-Mě.Unhošť
opravy (nové odběr.místo,opr.pl.kotle,mont.ván.výzdoby)
úroky z úvěru
daň z příjmu práv.osob za obec
rozpočtová rezerva

64 020,00
200 000,00
92 800,00
357 602,00
45 651,00
3 000,00
11 557,00
11 889,00
0,00
302 826,00
85 603,00
217 223,00
150 850,00
74 880,00
189 485,00
585 706,00
399 640,00
186 066,00
0,00
207 061,00
140 599,80
1 834 558,33
506 560,00
27 994,80
414 098,00
157 365,00
66 843,00
98 702,00
83 411,00
1 753,00
2 762,00
9 520,00
42 268,00
14 500,00
38 529,20
50 438,00
2 764,00
797,00
36 224,13
11 747,00
3 108,00
43 627,70
11 768,50
6 269,00
7 040,00
113 328,00
21 792,00
0,00
2 324,00
1 500,00
57 525,00
197 755,10
669 000,00
0,00

120 000,00
200 000,00
92 800,00
460 000,00
40 000,00
10 000,00
50 000,00
25 000,00
200 000,00
310 000,00

53,00%
100,00%
100,00%
78,00%
114,00%
30,00%
23,00%
48,00%

230 000,00
100 000,00
300 000,00
630 000,00

66,00%
75,00%
63,00%
93,00%

200 000,00
250 000,00
2 268 000,00

104,00%
56,00%
81,00%

500 000,00
670 000,00
800 000,00

40,00%
100,00%

celkem

5 139 240,23

7 455 800,00

69,00%

142 532,00
8 571 415,00
312 000,00
0,00
36 000,00
141 602,00
977 369,80
286 435,00
435 752,00
29 190,00

29,00%
95,00%
45,00%

PŘÍJMY C E L K E M

0,00

98,00%

INVESTIČNÍ:
projekty a inž.činnost
Revitalizace návsí
rybník Valdek-úpravy hráze a jílové těsnění
územní plán
Kofin.inv.(voln.aktiv.Toskánka,ul.Zahradní,cyklostezka,sběrné místo)
ukazatel měř.rychlosti Valdek
regenerace zeleně
IN-LINE DRÁHA vč.navýšení o ROP neuhr.nákl.
Dětské hřiště v Jezerech
úpravy rybníka Valdek (doplnění o rostliny+jímaní a čerpání vody)
dokončení infrastruktury Toskánka
dokončení III/0063
splátka úvěru ČS a.s.
rozpočtová rezerva

1 584 889,57
21 947 547,93
0,00

500 000,00
9 000 000,00
700 000,00
200 000,00
3 500 000,00
142 000,00
2 032 000,00
5 845 000,00
430 000,00
600 000,00
3 800 000,00
1 585 000,00
17 500 000,00
699 723,06

celkem

34 464 733,30

46 533 723,06

74,00%

VÝDAJE CELKEM

39 603 973,53

53 989 523,06

73,00%

Zůstatek na BÚ Spořitelna
Zůstatek na BÚ- zeleň
Zůstatek na BÚ s předčíslím
Celkem

6 151 778,63
440 721,35
5 297,00
6 597 796,98

1,00%
100,00%
48,00%
5,00%
101,00%
5,00%
100,00%
126,00%

Zprávy z komisí
ZASTAVME POKUSY S OHROŽOVÁNÍM LIDSKÉHO ZDRAVÍ

NOVELIZACE ZÁKONA O ODPADECH

Mnozí z vás jsou zajisté informováni, o co se jedná. Tedy jde o záměr vybudovat spalovnu nebezpečných
odpadů na pozemku ﬁ rmy ELIAV (tzv. ekologická likvidace autovraků) ve Velké Dobré. Do jedné ze
stávajících budov má být umístěno zařízení na likvidaci spalitelných součástí z demontovaných automobilů. Je obecně známo, že pro zvýšení bezpečnosti aut všechny tyto nebezpečné odpady obsahují navíc
zpomalovače hoření (BRF), takže k řadě nebezpečných složek vzniklých při spalování přibudou další
karcinogenní polychlorované bifenyly (PCB).
Krajský úřad zahájil tzv. zjišťovací řízení k tomuto záměru 11.12.2009. V našem stanovisku ze 13.1.2010
jsme jednoznačně vyjádřili nesouhlas s odůvodněním, že „experimentování se spalováním nebezpečných
odpadů by mohlo mít fatální následky na zdraví obyvatel …“ Lokalita je vzdálena od obce méně než
1km ve směru převládajících větrů a není možno připustit další zhoršování imisí v obci, kterou protíná
rychlostní silnice R6, dálniční přivaděč a páteřní komunikace Kladno – Beroun. Vzhledem k tomu požadujeme být mezi účastníky řízení. Zařízení bylo totiž nazváno „Laboratorní a demonstrační linka na
likvidaci odpadů metodou vakuové pyrolýzy“ a je vyráběno v Indii v americké licenci. V naší republice
není provozováno a v dokumentaci se uvádí, že „Výstupy z pryže jsou empiricky ověřené v zahraničí,
ostatní likvidované odpady budou na výstupu teprve testovány. Proto je linka označena jako laboratorní.“
V závěrech zjišťovacího řízení ze 22.1.2010 Krajský úřad konstatuje, že „oznámení záměru není
zpracováno dostatečně…“ a požaduje proto další projednání v rámci zákona č.100/2001Sb – to znamená
posouzení vlivů na životní prostředí – tzv. EIA (z angl. Environmental Impact Assessment). V tomto
smyslu se vyjádřil i odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna, Občans.sdružení ARNIKA,
Petice 559 občanů V. Dobré a bezprostřední sousedé zamýšleného provozu z rodinných domů Jiří Hašek, Milan Samek a Jiří Peterka. Avšak další posuzování podle zákona kupodivu nepožaduje Krajská
hygienická správa (29. 12. 2009), ani Česká inspekce životního prostředí (5. 1. 2010)!!
Investor Eliav s.r.o. předložil SÚ žádost o st. povolení staveb ní řízení bylo přerušeno a bude obnoveno
až investor dodá chybějící doklady m.j. dokumentaci EIA.
Zpracovanou dokumentaci EIA z 25.10.2010 jsme obdrželi z Kraje již jako účastníci řízení. Dokumentací se podrobně zabývala Rada obce a komise životního prostředí. Výsledkem je stanovisko obce
schválené ustavujícím zasedáním Zastupitelstva obce Braškov dne 15.11.2010. Vzhledem k zásadním
výhradám ke způsobu zpracování dokumentace vlivů na životní prostředí s uvedeným záměrem
obec Braškov zásadně nesouhlasí.
Dopis se stanoviskem obce přikládáme v plném znění.
Ing. Jiří Kolrusz,
předseda Komise životního prostředí

V institutu pro místní správu v Benešově proběhlo v listopadu na toto téma celostátní školení.
Zákon o odpadech č.185/2001Sb. byl letos v souvislosti se začleňováním do EU novelizován pod
č.154/2010Sb. a jeho platnost začala od 1.7.2010. Současně se však chystají další novely zákona : ekoauditová, novela zákona o obalech a novely prováděcích předpisů. EU vede proti ČR několik řízení pro
porušení Smlouvy o založení Evropských společenství: jedná se o skládky odpadů, o baterie a akumulátory
a vozidla s ukončenou životností.
Ukládání odpadů na skládky se bude výrazně omezovat a zpřísní se i pravidla. Vybuduje se systém
pro sběr akumulátorů a baterií, zpřísní se nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. Připravuje
se i systém pro zpětný odběr autovraků. Výrobce automobilů zajistí ﬁ nancování nákladů spojených se
sběrem, výkupem, zpracováním, využíváním a odstraňováním autovraků.
Z odpadů budou vyčleněny postupně zeminy a jiné přírodní materiály bez znečištění a tzv. vedlejší
produkty z výroby, zpřísní se nakládání s nebezpečnými odpady a pravidla pro přeshraniční převoz.
Bude se důsledně dbát na dodržování hierarchie způsobů nakládání s odpady:
a/ předcházení vzniku odpadů
b/ příprava k opětovnému využití
c/ recyklace odpadů
d/ jiné využití odpadů, například energetické využití
e/ odstranění odpadů (omezené skládky s přísným režimem ukládání a rekultivace).
Výsledkem bude zcela nová legislativa odpadového hospodářství v ČR. Nově budou 3 samostatné zákony:
1. Zákon o obalech
2. Zákon o odpadech
3. Zákon o výrobcích s ukončenou životností (autovraky, pneumatiky, baterie a akumulátory, elektrozařízení).
Konečná verze návrhů pro připomínkové řízení má být připravena do 31.3.2011 a po dalších legislativních krocích schvalování mají zákony nabýt účinnosti 1.1.2014.
Vzhledem ke zhoršování životního prostředí a ohrožování rostlinných i živočišných druhů včetně
klimatu naší planety, není pochyb o přínosu těchto připravovaných zákonů.
Ing. Jiří Kolrusz

Obec

Braškov

Dukelská 11, PS) 273 51
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Krajský ú ad St edoeského kraje
Odbor životního prost edí a zem#d#lství
Zborovská 11
15021 Praha

22.11.2010

Stanovisko k posuzování vliv na ŽP podle zák.. 100/2001 Sb. - p edání dokumentace vliv
na ŽP k zám#ru "Pilotní a demonstraní linka na likvidaci odpad vakuovou pyrolýzou"
v katastrálním území obce Velká Dobrá
Dokumentací se podrobn9 zabývala rada obce a komise životního prost=edí
Uvedená technologie zpracování odpad? není v )R dosud provozována, takže jak hodnocení
zdravotních rizik, tak akustická a rozptylová studie jsou zatíženy nejistotami. Zna.ná .ást vstupních
dat je výsledkem výpo.tových model? a odborných odhad?, jak konstatují sami zpracovatelé t9chto
p=íloh. Požadujeme proto, aby dokumentace byla dopln9na o konkrétní skute.né údaje z obdobných
za=ízení, provozovaných z=ejm9 v zahrani.í. Snad jen díky našemu nesouhlasu s likvidací plast? ve
stanovisku k zahájení zjišEovacího =ízení ze dne 13.1.2010 po.ítá zám9r nyní jen s likvidací pryže a
došlo i ke zm9n9 názvu zám9ru. Všechny plastové díly v automobilech obsahují zpomalova.e
ho=ení, což by vedlo p=i zamýšlené likvidaci ke vzniku karcinogenních PCB. Obáváme se, že nelze
vylou.it, že se provozovatel nekontrolovan9 pokusí likvidovat v za=ízení i plasty. Dokumentace se
totiž o zp?sobu jejich likvidace nezmiHuje. Tuto naši obavu posiluje i skute.nost, že ve stanovisku
OŽP KÚ St=edo.eského kraje ..j. 164584/2009/KUSK–2 z 5.11.2009, které je p=ílohou
dokumentace se hovo=í o likvidaci pryžových a plastových odpad?.
Z odst.B.I.5 na s.8 - Zd?vodn9ní pot=eby zám9ru - je z=ejmé, že jakmile by došlo k realizaci
zám9ru, následovalo by další rozši=ování kapacity, protože – citujeme z dokumentace:
„Ve st=edo.eském kraji je celá =ada za=ízení ke sb9ru odpad?, které tento odpad pouze shromažLují,
chybí však zabezpe.ená za=ízení pro další využití .i zneškodn9ní jednotlivých komponent.“ To
znamená další navýšení ekologické zát9že, které nebylo p=edm9tem této EIA.
Rychlostní komunikace E48 (R6) bezprost=edn9 protíná sousedící obec Braškov a dodnes
nejsou dokon.ena opat=ení proti negativním vliv?m na životní prost=edí, takže jsou ob.ané p=i
nep=íznivém po.así obt9žováni nadm9rným hlukem. Z rozptylové studie je z=ejmé, že dochází i
k p=ekra.ování denních imisních limit? karcinogenních suspendovaných pevných .ástic PM10 na
260-300% a koncentrace benzopyrenu na 1,1-2ng/m3 (imisní limit je 1ng/m3). Náv9trná .ást obce –
osada Valdek , vzdálená od zamýšleného provozu necelý 1km - je krom9 toho negativn9 ovlivn9na
budoucího
p=ivad9.em k E48. Proto další navýšení hustoty silni.ního provozu v p=ípad9
evidentního rozši=ování kapacity spalovny není možné p=ipustit.

ZAMYŠLENÍ PŘED ZIMOU V NAŠÍ OBCI
Přichází zimní sezóna, která sebou nese nové starosti. Chceme upozornit zvláště na dva problémy,
které s touto sezónou přímo souvisí.
Prvním je zhoršování ovzduší v obci v důsledku používání tuhých paliv pro vytápění rodinných domů.
V souvislosti se soustavným zdražováním energií a paliv zaznamenáváme tak u některých nemovitostí
produkci tmavého či zapáchajícího dýmu. Ten může mít několik příčin. Může se jednat o nevhodný nebo
zanešený kotel, nevyhovující či zanešený komín a nakonec o nekvalitní, podřadné palivo, nebo dokonce
o spalování odpadu. To však nesnímá odpovědnost s majitele nemovitosti, který znečišťuje ovzduší a
dopouští se tak přestupku proti zákonu č.86/2002Sb. o ochraně ovzduší. Zákon výslovně zakazuje
používat odpad jako palivo a kromě toho podle §11 odst.2 se nesmí používat paliva, která neurčil
výrobce topidla. V takových případech může obecní úřad uložit pokutu, nebo stěžovatel může využít
cestu soudní podle občanského zákoníku č.40/1964Sb. Navíc je třeba zdůraznit, že osoby, nabízející
či prodávající odpad k pálení v domácnostech, porušují zákon o odpadech stejně, jako jako občan za
neoprávněné převzetí odpadu podle §69.
Mezi nejčastější a nejzávažnější přestupky patří spalování PET lahví a plastových obalů, zbytků dřevotřísky a lakovaných oken. Nebezpečí spalování odpadů je o to záludnější, že spaliny nemusí být vždy
tmavé, ani nemusí příliš zapáchat.
Dále citujeme úryvky z letáku Okresní hygienické správy Kladno z února–března 2002 Pálení odpadů
a účinky na lidské zdraví: „Divíte se, že jste unavení, bolí Vás hlava, vaše děti kašlou a vůbec se necítíte
dobře? Nedivte se, protože k těmto příznakům přispívají také látky vznikající při spalování domácích
odpadků, zejména plastů. Škodlivé látky, vznikající při tomto spalování nejsou vidět, ani příliš nezapáchají.
V kouři a popelu z kamen však byly zjištěny následující látky, u nichž byly prokázány závažné zdravotní
účinky:“ Následuje tabulka obsahující výčet 23 chemických sloučenin a prvků včetně negativních účinků na lidské zdraví. Jedná se o Benzen, Aceton a Ketony, Styren, Naphtalen, Fenol, Dichlorbenzeny,
Trichlorbenzeny, Tetrachlorbenzeny, Pentachlorbenzeny, Hexachlorbenzeny, Acenaphtylen, Phenatren,
Aldehydy, Polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany. Polychlorované bifenyly (PCB), Polycyklické
aromatické uhlovodíky, Chlorovodík, Kyanovodík, Oxid uhelnatý. Chrom, Měď, Olovo a Zinek. Tento
„toxický kokteil“, jak PVC nazývá Hnutí DUHA, vznikl na základě technických požadavků na plastové
obaly. Obsahují proto až 60% ftalátů (změkčovadel na bázi chloru), dále stabilizátory proti účinkům
tepla a světla (např. olovo, kadmium), zpomalovače hoření – BRF, barviva atp. Vliv na lidské zdraví je
odstrašující. Většina z nich má karcinogenní účinky. Zejména na krvetvorbu, centrální nervový systém,
dýchací cesty, pokožku, na játra a ledviny, poškození lidského plodu, srdce, zraku, imunitního systému a
poruchy reprodukčního systému. Z chlorovaných uhlovodíků jsou nejnebezpečnější DIOXINY. Spálením
1kg PVC se jich uvolní tolik, že postačují na vznik rakoviny u 50 tis. laboratorních zvířat.
Druhým problémem je úklid sněhu na obecních chodnících a veřejných prostranstvích. Minulá zima
bohatá na sníh ukázala, že někteří z občanů neváhají uklidit chodník před svým domem a tím přispět k
úspoře obecních výdajů. Za to jim patří dík. Na druhou stranu je však mnoho těch, kteří úklid obci ještě
ztěžují tím, že z pohodlnosti parkují svá vozidla na chodnících, ulici nebo silnici. Obyvatelé městských
sídlišť často jinou možnost nemají, ale proč na venkově člověk nedá auto do garáže, nebo alespoň na
dvůr? Jediné vysvětlení je lidská lenost a bezohlednost.
Ing. Jiří Kolrusz

Z hlediska hlu.nosti spalovny je pozoruhodné, že se na n9kolika místech zd?razHuje, že
vyhovující hladina hluku je pouze p=i zav=ených vratech, které mají mít útlum 20dB. Avšak hala
nemá navrženou vzduchotechniku a v9trání mají zajistit otev=ená okna! Krom9 toho v horkých
dnech nikdo nezajistí zavírání vrat a zvlášt9 v no.ním provozu bude hluk obt9žovat široké okolí
v.etn9 naší obce. Není divu, když z výkresu dispozice výrobního za=ízení provozní haly na s.36 je
evidentn9 6 technologických skupin, z nichž každá produkuje hladinu hluku v rozp9tí 60 – 85dB.
Z našeho hlediska je neomluvitelné situovat provozovnu tohoto charakteru v blízkosti lesíka a
1000m od LBC, LBK a hranic p=írodního parku Povodí Ka.áku, na který p=ímo navazuje CHKO
K=ivoklátsko, když v kladenské pr?myslové zón9 – bývalém areálu hutí není zdaleka vy.erpaná
kapacita.
Vzhledem k zásadním výhradám ke zp?sobu zpracování dokumentace vliv? na životní prost=edí
s výše uvedeným zám9rem Obec Braškov zásadn9 nesouhlasí.
Toto stanovisko obce bylo projednáno a schváleno ustavujícím zasedáním Zastupitelstva obce
Braškov dne 15.11.2010.
Ing.Vladimír Dráb
starosta

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ Z ROP STŘEDNÍ ČECHY
„VYBUDOVÁNÍ IN-LINE DRÁHY A HŘIŠTĚ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE V OBCI BRAŠKOV“
Dne 14.9.2010 byly zahájeny stavební práce na volnočasovém areálu v obci Braškov-Valdek, které
potrvají dokonce srpna 2011.

Kč, z toho podíl Evropského fondu regionálního rozvoje činí 3.216.326,47 Kč a 332.723,43 Kč pochází
ze státního rozpočtu. Zbývající částku 2.855.550,1 Kč uhradí obec Braškov ze svého rozpočtu.

Celkové plánované výdaje projektu se vyšplhají až na 6.404.600,- Kč. Realizaci projektu umožnilo
získání ﬁ nančních prostředků z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Podstatou projektu je výstavba volnočasového areálu v obci Braškov. Jeho součástí má být in-line
dráha sloužící široké veřejnosti nejrůznějšího věku, dále hřiště obsahující herní prvky pro děti a seniory.
Plánované aktivity projektu bude realizovat a udržovat obec Braškov. Projekt přispěje ke zlepšení kvality
života obyvatel obce Braškov a blízkého okolí.

Celková výše dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy je 3.549.049,90

Anketa
PROSÍME NAPIŠTE SVÁ PŘÁNÍ A PŘIPOMÍNKY A VHOĎTE DO SCHRÁNKY NA OBECNÍM ÚŘADĚ

Zprávy z komisí
ZELENÝ PRSTENEC KOLEM OBCE SE UZAVÍRÁ
Revitalizace alejí některých polních cest a ulice Sportovců na Valdeku dospěla k závěru. Pětikilometrový
okruh tvořený polními cestami a navazujícími okrajovými ulicemi se uzavřel nově vybudovanou lávkou
pro pěší přes Braškovský potok u čističky odpadních vod u východního cípu obce.
Máme za sebou důkladné závěrečné kontroly, které v terénu provedli jak zástupci SFŽP (Státní fond
životního prostředí), tak AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny). Oba protokoly doporučují schválit
závěrečné vyhodnocení. Za pozornost stojí však některé zjištěné závady, které jsou zaprotokolovány.
Kromě zaschlých stromů, které budou do jara vyměněny, především úmyslné a surové poškození čtyř
stromů, vysazených v ulici Sportovců. Jedná se ulomení termálních výhonů 2ks buků před domem č.p. 239
paní Jiřiny Pajmové a zkrácení jednoho buku a jedné douglasky před domem č.p. 248 manželů Pezlových.
Jedná se o nevratné poškození stromů obecní zeleně. Cena douglasky je 1200 Kč a cena buku 1650 Kč.
V současné době se dokončuje složitý systém ﬁnancování. Na dílo hodnoty téměř 2 milionů Kč jsou poskytnuty dotace z fondů EU (85%) a ze SFŽP (5%). Zbývající část -spoluúčast 10% - je hrazena z obecního rozpočtu.
Dotace byla poskytnuta díky tomu, že v prioritní ose 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny byly vypsány
mimo jiné oblasti podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur a 6.5 – Podpora regenerace urbanizované
krajiny. Byl kladen důraz na revitalizaci alejí polních cest, na tvorbu zeleného prstence kolem obce a
na obnovu zeleně uvnitř obce. Z hlediska přiznání dotace nám velmi pomohla i skutečnost, že součástí
našeho stávajícího Územního plánu byl alespoň zčásti zpracován ÚSES – Územní systém ekologické
stability. Ten se stal odrazovým můstkem pro zpracování fundovaného plánu ÚSES, který bude nedílnou součástí nového Územního plánu a stane se tak zárukou udržitelného rozvoje obce. To znamená
takového rozvoje, který respektuje faunu a ﬂoru v katastru obce. Jinými slovy nezhorší vzájemné soužití
lidí, zvěře a vegetace. Jen členitá a pestrá krajina s mezemi, remízky, alejemi polních cest, potoky a vodními plochami může tento záměr plnit. Odborné názvy pro tyto krajinné prvky jsou lokální biokoridory
(LBK), interakční prvky (IP), biocentra (LBC) a významné krajinné prvky (VKP). Cílem vedení obce
je udržet venkovský ráz, pomocí regenerace těchto krajinných prvků zmírnit negativní vlivy silniční i
letecké dopravy a ochránit tak občany i přírodu před zhoršováním životního prostředí.
Předpokládáme, že uzavření akce nestojí už v cestě žádné překážky. Je namístě poděkovat za dobrou
práci ﬁ rmě Zakládání a údržba zeleně, ale také těm občanům, kteří jsou vlastníky polností přilehlých k
revitalizovaným polním cestám. Za prvé těm, kteří poskytli obci za úhradu pozemky chybějících úseků
cest. Za druhé těm, kteří tolerují skutečnost, že hranice mezi ornou půdou a polní cestou s alejemi nemůže být jen pouhá čára, ale zvláště ve svažitém terénu jsou tady navíc meze, tvořící přírodní vegetací
zpevněné terasy, bez kterých by přívalové srážky zničily jak pole, tak cesty.
Nezbývá než doufat, že nedojde k ničení povrchu cest motocykly, čtyřkolkami a koňmi a nebude nutno
platit z obecních prostředků ještě desítky zákazových dopravních značek a dohled městské policie. Přejeme
občanům a jejich pejskům, aby jim tento okruh sloužil ke zdraví a upevňování fyzické kondice. Věříme, že
než majitelé pejsků nacvičí jejich venčení na okrajích cest, dokážou hromádky z cest holí odsunout. Dále
jim přejeme, aby pejsky usměrnili tak, aby setkávání na cestách bylo příjemnou společenskou záležitostí
bez obav o život pejsků menších plemen.
Ing. Jiří Kolrusz

Hasiči informují
Činnost našeho sboru v uplynulém období spočívala hlavně v údržbě techniky a školení členů
jednotky, kterému se s velkým nasazením věnuje Pavel Horník. Hlavně jeho zásluhou se v létě podařilo zajistit na stanici HZS v Berouně školení pro nositele dýchací techniky, které většina členů
jednotky absolvovala.
V srpnu vyjížděla naše jednotka k požáru obilného pole u Unhoště. Na místě již zasahovali hasiči
z Kladna a Unhoště a požár byl prakticky zlikvidován krátce před naším příjezdem. Na místo požáru
se ještě dostavila jednotka hasičů obce Chyňava.
V obci jsme v rámci cvičení dvakrát provedli čištění valdeckého rybníka od nánosu řas na hladině.
Pomalu se rozrůstá i kolektiv mladých hasičů.Na jejich dobrých výsledcích na soutěžích v požárním
sportu, soutěžích CTIF, nebo vědomostních kláních mají největší zásluhu vedoucí kolektivu Markéta
Chalupová, Petra Fučíková a z řad rodičů hlavně Michala Špačková a Petra Laitnerová , které ač
nejsou členkami sboru, pomáhají Markétě s přípravou dětí na soutěže, účastní se většiny pravidelných dětských schůzek a aktivně spolupracují i na přípravě různých her a dalších činností pro děti.
Kolektiv mladých hasičů má i velkou podporu u vedení obce, které poskytlo ﬁ nanční prostředky
na nákup staršího dodávkového automobilu VW Transporter pro dopravu dětí na soutěže a na
„lodní“ kontejner, který bude umístěn na Toskánce a budou v něm uskladněny prostředky pro nácvik
požárního sportu.
Koncem listopadu k nám zavítala na krátkou návštěvu zbrusu nová technika od kladenských hasičů.
Jednalo se o vozidlo TATRA-815/7 (viz foto), která je nově zařazena u HZS Kladno.

Závěrem tohoto článku chceme poděkovat všem příznivcům za podporu naší činnosti a popřát
všem občanům obce příjemné prožití vánočních svátků a dobré vykročení do nového roku 2011.
Hasiči Braškov

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané,
V říjnu se jelo na Závod požární všestrannosti do Plchova. Jely 2 hlídky a ta lepší byla bodována.
Získala moc hezké 6. místo. Na další závody musíme natrénovat střelbu vzduchovkou.
Děti se rozdělily na 2 družstva: Tazmáni a Soptíci.
Na konci října se konal 2. Lampiónový závod. Přišlo mnoho dětí, kteří se radovaly z masek a ze
světýlek. Na závěr byl poslední letošní oheň a buřtíky s čajem a svařáčkem.

Díky obci Braškov jsme mohli dětem, ale i dospělým hasičům koupit starší dodávku. Budeme tak moci
jezdit méně auty a s vybavením na závody.
Ve dnech 19. –20. listopadu se konalo školení vedoucích Mladých hasičů. Děkuji kolegům pí. Fučíkové a p. Laitnerovi, že se se mnou tohoto školení zúčastnili. A těším se na spolupráci v novém roce.
Hledáme ochotné dobrovolné hasiče, kteří by si udělali zkoušky „Rozhodčí“. Aby na závodech
nechyběli odborníci a zástupci z SDH Braškov.
V listopadovém programu se děti hlavně těší na cestu vláčkem do Prahy, kde navštíví „Království
železnic“.
Rádi bychom za pomoci SDH Braškov pořádali v letošní sezoně jedny hasičské závody zde na Braškově,
bohužel po zjištění kapacit sálů místních hostinců, nemůžeme konat tzv. „Zimní ligu“.
Budeme se snažit pořádat nějaký z jarních závodů venku.

POZOR! POŘÁD PŘIJÍMÁME NOVÉ DĚTI!
Mladí hasiči zvou předškoláky a děti do 9 let a jejich rodiče na
KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ DO HASIČSKÉ ZBROJNICE
Scházíme se každý čtvrtek od 17:00 hod do 18:30 hod.
Byli bychom rádi, kdybychom mohli mezi nás uvítat nové členy.
Moc se na Vás těšíme
Vedoucí Mladých hasičů M. Chalupová

Knihovna
CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?
(VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH)
BELETRIE
Amrein, N.: Doktorka Kateřina
Beanmont, M.: Zoufalé matky
Birkner, F.: Láska přišla jako bouře
Birkner, F.: Setkání na pláži
Březinová, A.: Tajný deník královny Kunhuty
Carﬂand, T.: Lékaři
Cronley, J. Bezva ﬁ nta
Dashwood, C.: Smrt v Amonově chrámu
Devátá, I.: Co číhá za humny¨
Rocker, M.: Královna Margot
Feehan, Ch.: Zimní soumrak
Fieber, M.: Smrt v reality show
Francis, D.: Chladná zrada
Gier, K.: Maﬁe matek
Herčík, J.: Zvěrolékař vzpomíná
Hercíková, I.: Vášeň
Christie, A.: Němý svědek
Christie, A.: Schůzka se smrtí
Javořická, V.: Na časy
Steel, D.: Prsten
Steinbeck, J.: Pláň Tortilla
Viewegh, M.: Biomanželka
Weldon, F.: Dům na venkově
NAUČNÁ LITERATURA
Casperková, E.: Vánoční pečení
Coss, M.: Domácí výšivka
Costantino, M.: Koktejly de luxe
Trolle, D.: Vánoční dekorace
Dardenne, A.: Ubrousky pro vánoční stůl
Dvořák, D.: Kapesní atlas jedlých hub
Eisenmannová, D.: Čokoláda
Etzlstofer, M.: Marie Terezie
Hnělička, S.: Byl jsem tobruckou krysou
Kudrna, L.: Českoslovenští letci ve Velké Británii
Niesner, J.: Nebe není ráj, aneb starý pilot vypravuje
Pánková, J.: Batika
Reignerová, J.: Snadná jóga
Singel, J.: Člověk mezi lidmi
Vondrušková, A.: Rodinné svátky a oslavy
Vystavěl, S.: 11. letecká základna a její předchůdci
Zeman, J.: Krkonoše

x

Hněvy

2. díl tajenky

KNIHY PRO DĚTI
Lanczová, L.: Mokrá louka
Lanczová, L.: Půlnoční sny
Lanczová, L.: Počkej na mne, Radko
Lanczová, L.: Panna nebo Blíženec
Rudolf , S.: Z deníku Pampelišky
Rudolf, S.: 365 dnů zamilované holky
Řeháčková, V.: Zůstaň taková jaká jsi
Řeháčková, V.: Bezhlavě do maléru
Řeháčková, V.: S tajemnem a láskou se nežertuje
Řeháčková, V.: Dívka se zvláštními schopnostmi
Půjčovní doba: STŘEDA 16,00 – 18,30 hodin
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
Věra Přibylová, knihovnice
Všem čtenářům přeji:
Hodně štěstí, protože je krásné,
hodně zdraví, protože je vzácné,
hodně lásky, protože je jí málo
a hodně všeho, co by za to stálo!

Nejlepší recept na rok 2011
Vezmeme dvanáct měsíců, pořádně je očistíme
od veškeré zlomyslnosti, chamtivosti a nenávisti. Každý měsíc rozkrájíme na 30 nebo 31 dílů
(s výjimkou února), takže zásoba vystačí na celý
rok. Potom každý díl (každý den) upravíme tak,
že vezmeme jednu porci důvěry, jednu dávku
poctivé práce, dvě dávky dobré nálady, přidáme
tři vrchovaté lžíce optimismu, čajovou lžičku
snášenlivosti, zrnko trpělivosti a špetku taktu.
Vše bohatě zalejeme láskou. Takto připravený
díl ozdobíme kytičkou pozornosti a podáváme
s milým úsměvem.
aktuální informace a starší čísla BN naleznete
na webu: www.braskov.cz
Vydává Obec Braškov
Sponzoruje a tiskne Kartex Valdek
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Okénko pro děti

Mikuláš

VÁNOCE – TRADICE A ZVYKLOSTI
ŠTĚDRÝ DEN (24. prosince) byl vždy dnem postním. Maminky utěšovaly děti, že dodrží-li půst,
uvidí zlaté prasátko. Jakmile večer vyšla první
hvězda, končil adventní půst a rodina zasedla k
slavnostní večeři.
RYBA se jedla jen někdy, protože platila za postní
jídlo. Stolovníci večeřeli kubu, hubník, čočkovou
nebo hrachovou polévku, pukance s mákem, nechyběly různé sladkosti, ovoce, ani chléb.
PRVNÍ BETLÉM byl postaven ve střední Evropě
– právě v Praze roku 1562.
VÁNOČNÍ STROMEK se v českých zemích
poprvé objevuje počátkem 19. století, zejména v
zámožných rodinách, kde se ozdobený zavěšoval
nad štědrovečerním stolem.
Brzy ráno se lidé myli pro zdraví v potoce či
u studny. Po večeři rozkrajovali jablíčka, byl-li
jádřinec ve tvaru hvězdičky, znamenalo to štěstí
a zdraví, naopak kříž věštil nemoc. Budoucnost
se věštila z tvarů olova litého do vody. Po vodě
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KNIHY PRO DĚTI
Ber, F.: Ježíšek vypráví
Godard, D.: Princové a princezny
Kahoun, J.: O mašinkách
Kahoun, J.: Příhody včelích medvídků
Krejča, M.: Putování vodníků od rybníka k rybníku
Lebeda, J.: Pohádky skřítka Medovníčka
Lidrenová, A.: Vánoční příběhy
Pospíšilová, Z.: Pohádky před spaním
Vlčková, A.: Pohádky plné kouzel
Zacharník: Pohádky o princeznách

Sarmat

se pouštěly skořápky ořechů s malými svíčkami,
pokud připluly k sobě, mohla se do roka slavit
svatba.
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ (25. prosince) byl dnem
rozjímání a jakákoliv práce byla nepatřičná.
SVATÝ ŠTĚPÁN – patron koní, se oslavoval
následující den. Koňům se podával svěcený oves
nebo jiné obilí. Také se jim pouštělo žilou, aby byli
zdraví. Tento den pokračovalo vánoční koledování, které obvykle trvalo až do svátků Tří králů.
Posledním dnem v roce SILVESTREM byl vzdáván v kostele lidmi dík za vše dobré, co prožili v
končícím roce. Někde se slavil konec roku vesele a
rozpustile. Ale vždy byl tento den a s ním celý rok
završen přípitkem s přáním lásky, zdraví a štěstí.
Milé děti, přeji vám VESELÉ VÁNOCE, hezké
dárečky a v novém roce hodně štěstí a radosti.
Věra Přibylová, knihovnice

A léta běží…
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Rozloučili jsme se s:
Anna CHALUPOVÁ

26. 10. 2010

Narodili se:
Tadeáš VESELÝ
Jan KRONKA

27. 9. 2010
24. 10. 2010

(92 let)

Čest její památce
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