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NÁVRH 3. ZMĚNY ROZPOČTU NA ROK 2012
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013
PRŮBĚH AKCÍ „PROGRAMU VÝSTAVBY“
RŮZNÉ:
•
zaměření Braškovského potoka geodetem
•
záměr na zastřešení dvora mezi OÚ a pož. zbrojnicí
•
záměr na vybudování víceúčelového objektu obce na pozemku č. 24/5
•
zkušební provoz sběrného místa
•
stanovení poplatku za svoz komunálního odpadu
•
výběrové řízení na novou rámcovou smlouvu a administrátora projektů
z Programu výstavby
•
kupní smlouva s ŘSD na poz. č. 1471/2 v k. ú. Doksy
•
architektonický návrh na stavbu podia na Háji
DISKUSE
USNESENÍ A ZÁVĚR

Výsledky voleb do zastupitelstva Stč. kraje
Kandidátní listina
celkem
zpr.
v%
1
1
100,00
číslo
3
7
16
19
22
29
30
31
43
51
52
60
68
70
77
78
80
83
88
91
93

Voliči v
seznamu
831

Vydané
obálky
342

Kandidátní listina
název
„Sdružení nestraníků“
Volte Pr. blok www.cibulka.net
Strana soukromníků ČR
SUVERENITA - blok JB, SZR
Nár.socialisté-levice 21.stol.
TOP 09 a Starostové pro STČ
Věci veřejné
ZMĚNA 2012
Komunistická str. Čech a Moravy
Strana zelených
Středočeši2012.cz
Česká str. sociálně demokrat.
Koalice KDU-ČSL, SNK a nez.
Občanská demokratická strana
Strana svobodných občanů
Hn.na podporu dobrovol.hasičů
Dělnic.str.sociální spravedl.
Komunistická str.Českosloven.
„UNP-STŘEDOČEŠI 2012“
SPO ZEMANOVCI - Češi
Česká pirátská strana

Ulice U Dubu v zimě

Volební
účast v %
41,16

Odevzdané
obálky
342

Číslo: 4

Slovo starosty

Všichni občané jsou srdečně zváni na

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

Ročník: 22

Platné
hlasy
334

% platných
hlasů
9,28

Platné hlasy
celkem
31
4
1
0
0
22
0
13
58
2
4
74
1
96
3
9
4
2
1
4
5

v%
9,28
1,19
0,29
0,00
0,00
6,58
0,00
3,89
17,36
0,59
1,19
22,15
0,29
28,74
0,89
2,69
1,19
0,59
0,29
1,19
1,49

rok 2012 se chýlí k závěru, nastává
čas bilancování a také stanovení plánů do
zbývající poloviny volebního období.
Přes rozsáhlé investice se obci daří
hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, především proto, že jsme úspěšní v získávání
dotačních příspěvků. Úspěch při získávání ﬁnancí je v naší obci dán především
perfektní a rozsáhlou přípravou projektů,
což je týmovou prací, a to zejména ing.
arch. Kateřiny Dolejšové, ing. Miroslava
Doksanského, Františka Haase, Bohouše
Bečky a ing. Jiřího Kolrusze.
V roce 2011 byla dokončena stavba
dětského hřiště a in-line dráhy na Háji,
která byla slavnostně uvedena do provozu a předána veřejnosti v červnu 2011.
Velmi mne těší, že je tato aktivita hojně
využívána nejen našimi občany. Dále byla
zrekonstruována ulice Polní na Toskánce
a společenské centrum včetně obchodu
na Valdeku, taktéž proběhla rekonstrukce
obecního úřadu včetně přístavby ordinace,
která významně ovlivňuje kvalitu života
v naší obci. V této polovině volebního období jsme dokončili revitalizaci polních cest
včetně zeleně, dále byl zkolaudován objekt
sběrného dvora, avšak pro nedostatek
prostředků se zatím nepodařilo přeložit
vedení elektro, vedoucí přes tento sběrný
dvůr, a zajistit jeho vybavení kontejnery.
Zrekonstruovali jsme ulici Krátkou včetně
chybějící kanalizace, bohužel, tato stavba
byla provedena z vlastních prostředků.
Aktivita, která vyžaduje velkou trpělivost
je územní plán, který byl veřejně projednán a po doplnění o některé připomínky
opakovaně diskutován 15. 11. 2012 s veřejnoprávními orgány a organizacemi a
v úvodu roku 2013 bude schvalován zastupitelstvem. Nutno zmínit skutečnost,
že v uvedeném období byla dokončena cykloturistická stezka Kladno – Kožová hora
– Malé Kyšice, jejíž přípravě jsme věnovali
značné úsilí, včetně zajištění dotace. Jejím
investorem se po dohodě s vedením Města
Kladna stalo Naučné středisko ekologické
výchovy Kladno – Čabárna.
Jaké stavby nás čekají příštím rokem?
Bude to zejména chodník Braškov–Kyšice,
kde je již vysoutěžen dodavatel a očekáváme smlouvu na získání dotace od SFDI.
Dále je to ulice spojující obě sportoviště
(ulice Budovatelů), kde je též šance na získání dotačních prostředků. Rádi bychom

zrekonstruovali podkroví OÚ, kde by měly
být zřízeny zejména klubovny pro zájmovou činnost a opakovaně budeme žádat o
dotaci na rekonstrukci střechy mateřské
školy s využitím podkroví. Předešlé zastupitelstvo schválilo záměr na revitalizaci
Braškovského potoka a zřízení trvalého
pódia na Háji, studii tohoto projektu připravuje ing. arch. Červený a pravděpodobně se s ní seznámíme na našem posledním
letošním zasedání zastupitelstva.
Desátému zasedání zastupitelstva budeme také předkládat k projednání návrh
o záměru na zastřešení mezi budovou OÚ
a požární zbojnicí a zřízení víceúčelového
objektu obce na pozemku č. 24/5 vedle
restaurace Braškov, sloužícího především
k uskladnění komunální techniky.
Samozřejmě realizace uvedených záměrů je možná pouze při zajištění ﬁnancování odjinud než z obecního rozpočtu.
Proto zastupitelé preferují vynaložit
významné prostředky na projektovou a
předprojektovou přípravu, tzn. nelze čekat
na vyhlášení dotačního titulu a poté začít
zpracovávat dokumentace, ale možný
postup je pouze opačný, a to takzvaně
vytvářet projekty „do šuplíku“ a očekávat
oznámení titulu.
Velkým úspěchem v oblasti životního
prostředí byla naše aktivní účast na zastavení spalovny ve Velké Dobré, což se
podařilo.
Závěrem můj velký dík za všechny
aktivity našich hasičů, ať už je to „výchova“ mladých hasičů nebo jejich práce na
vzorném vzhledu a údržbě obce. Nutno
poděkovat paní Věře Přibylové za vedení
knihovny, máme k dispozici jednu z nehezčích knihoven.
Práce s dětmi se rozvinuly i v oblasti
fotbalu, všem těmto aktivitám, které se
týkají mladých, dávám prioritu. Nelze opomenout také Sbor pro občanské záležitosti,
který provádí vítání občánků, gratuluje
občanům při jejich jubileích, atd., jim patří též velké díky! Na závěr mých díků si
nechávám rodinu Havlíkových, kteří 20 let
vydávají zdarma tyto noviny.
V měsíci prosinci Vás zvu na vánoční
koncert skupiny Kamelot, který bude 22.12.
na Valdeku v restauraci Pod Hvězdičkami.
Vám všem přeji veselé Vánoce a šťastný
nový rok, hodně zdraví, štěstí a lásky!
Ing. Vladimír Dráb
starosta@braskov.cz

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
Usnesení
37. schůze rady 10. 9. 2012
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• aktuální informaci o plnění „Programu výstavby“
• informaci o přípravě voleb do zastupitelstva kraje
• zprávu o ﬁnančním hospodaření obce k 31.8.2012
•

•

souhlasí
• s doplněním programu 9. veřejného zasedání zastupitelstva
• s návrhem programu 38. schůze rady 1.10.2012
• s výsledkem výběrového řízení na zhotovitele akce Chodník Braškov – Kyšice
• s návrhy mandátních smluv na akce Chodník Braškov – Kyšice a Toskánka
ukládá starostovi obce
• předložit zastupitelstvu ke schválení výsledek výběrového řízení na akci Chodník Braškov – Kyšice

38. schůze rady 1. 10. 2012
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• aktuální informaci o plnění „Programu výstavby“
• informaci o přípravě voleb do zastupitelstva kraje
•

•

souhlasí
• s vytýčením Braškovského potoka geodetem do 20 tis. Kč
• s novým pověřením 3 občanů obce dozorem při rybářské činnosti na Braškovském rybníku
• s prodejem povolenek k rybolovu místním občanům za 300 Kč do 30.11.2012
• s poskytnutím příspěvku 3.000 Kč Sokolské župě Budečské
• se záměrem na zastřešení dvora mezi OÚ a pož. zbrojnicí
• se záměrem na zřízení garáže pro komunální techniku na poz.č. 24/5
• s návrhem programu 39. schůze rady 15.10.2012
ukládá starostovi obce
• oba schválené záměry předložit k projednání zastupitelstvu obce

39. schůze rady 15. 10. 2012
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• aktuální informaci o plnění „Programu výstavby“
• zprávu o hospodaření obce k 30.9.2012
•

souhlasí
• s návrhem termínu 10. zasedání zastupitelstva 17.12.2012
• s návrhem programu 40. schůze rady 5.11.2012
• s návrhem na postupnou výměnu zastaralých těles veř. osvětlení
• se zpracováním geodetického zaměření Braškovského potoka jako podklad pro případný
projekt jeho revitalizace
• s nákupem nového programu KEO W pro vedení účetnictví

40. schůze rady 5. 11. 2012
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• aktuální informaci o plnění „Programu výstavby“
• kladný výsledek auditu
• plán odezvy orgánů obce Braškov na vznik mimořádné události
•

souhlasí
• s návrhem na umístění kontejnerů na velkoobjemový a kompostovatelný odpad v obvyklých
termínech do „sběrného dvora“ a zajistit kontrolu. Nutno odsouhlasit zastupitelstvem.
• s výměnou svítidel na zkušebním úseku mezi Braškovem a Valdekem
• s návrhem programu 10. zasedání zastupitelstva obce 17.12.2012
• se záměrem na zřízení „Víceúčelového objektu obce“ na poz. č. 24/5 (vedle restaurace Braškov)
• s návrhem programu 41. schůze rady 19.11.2012

41. schůze rady 19. 11. 2012
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• aktuální informaci o plnění „Programu výstavby“ vč. jeho doplnění a úpravy
•

souhlasí
• s doplněním programu 10. zasedání zastupitelstva obce 17.12.2012
• s výběrem zhotovitele geodetického zaměření Braškovského potoka
• s výběrovým řízení na novou smlouvu o administraci akcí, zařazených v „Programu výstavby“
• s novelou přílohy č. 1 k vyhlášce obce č. 4/2005 o stanovení místního poplatku za svoz komunálního odpadu
• s příspěvky obce na organizaci akcí Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášskou nadílku pro děti
• s uzavřením smlouvy s útulkem Bouchalka na péči o zatoulané psy
• s uzavřením smluv na zřízení věcného břemene s ﬁrmou RWE pro nové plynovodní přípojky
• s návrhem programu 42. schůze rady 3.12.2012

Kontrola plnění usnesení 9. zasedání zastupitelstva,
konaného 19. 9. 2012
Zastupitelstvo obce přijalo 2 usnesení.
V usnesení č. 1 odsouhlasilo uzavření dohody o zajištění výkonu Městské policie v Unhošti, dále záměr na
zřízení podia na Háji a zvoničky a objednání studie u ing. Červeného, pořízení busty Buška Linharta z Braškova,
opravu plotu MŠ nákladem 50 000 Kč, uzavření mandátních smluv na řízení a administraci některých akcí a
vyjádřilo souhlas se záměrem na využití půdního prostoru budovy OÚ podle předloženého návrhu.
Odsouhlasené záměry jsou postupně realizovány a některé akce zařazeny do „Programu výstavby“.
V tomto usnesení zastupitelstvo také schválilo zprávu o hospodaření k 31. 8. 2012, příspěvek obce ve
výši 50 000 Kč na nadační koncert ve prospěch Letohrádku Vendula a dodatky k některým smlouvám.
Tyto dodatky byly potvrzeny.
Usnesením č. 2 zastupitelstvo schválilo výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Chodník
Braškov-Kyšice“ a pověřilo starostu k uzavření příslušné smlouvy.
František Haas

Výsledek hospodaření obce k 31. 10. 2012
výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změnách

%

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

5 624 330,55
1 233 677,47
272 947,28
137 129,26
1 493 400,59
2 474 575,95
12 600,00
506 289,85

6 000 000,00

94,00%

600 000,00

84,00%

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

13 465,00
3 295,00
5 170,00
5 000,00
584 927,00
459 477,00
22 850,00
102 600,00
13 635,00
42 407,50
56 748,39
3 890,00
33 833,68
4 199,00
15 375,00
14 259,68
980 712,60
215 700,00
2 849 715,00
200 000,00
1 590 941,00
1 500 000,00
21 000,00

20 000,00

67,00%

580 000,00

101,00%

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

45,00%
71,00%
126,00%
130,00%
68,00%

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

100,00%
83,00%
75,00%
100,00%
41,00%
100,00%

12 000,00
18 000,00

50,00%
0,00%

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

6 000,00
0,00
50 370,00
3 565,00
26 500,00
13 291,00
1,00
458 850,00

13 300,00

100,00%

458 850,00

100,00%

14 796 172,57

18 485 990,00

80,00%

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

206 190,00
200 000,00
320 025,00
31 343,00
2 362,00
20 517,00
71 210,00
141 486,00
21 168,00
120 318,00
295 382,00
101 367,60
345 806,00
648 648,40
404 480,00
237 322,00
6 846,40
102 838,00
226 235,55
7 135,00
1 956 184,64
498 339,00
424 144,00
175 930,00
105 162,00
106 041,00
83 021,00
1 783,00
2 710,00
34 201,00
15 460,00
34 476,60
138 988,40
5 032,00
2 465,00
65 731,20
29 965,00
2 960,00
42 889,62
11 959,00
3 028,00
5 740,00
74 408,80
132,00
1 000,00
5 986,00
1 200,00
83 432,02
458 850,00
13 000,00
71 175,00
49 990,50

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

172,00%
100,00%
100,00%
78,00%
24,00%
51,00%
71,00%
46,00%

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

118,00%
101,00%
58,00%
103,00%

200 000,00
250 000,00

51,00%
90,00%

2 500 000,00

78,00%

458 850,00

100,00%

50 000,00

100,00%

celkem

4 444 060,41

6 178 850,00

72,00%

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

108 000,00
3 189 279,00
2 502 153,14
72 000,00
1 871 082,00
287 145,00

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

27,00%
69,00%
100,00%
72,00%
100,00%
133,00%

celkem

8 029 659,14

9 690 200,00

83,00%

13 299 404,83

15 869 050,00

84,00%

PŘÍJMY C E L K E M

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

-13 299 404,83
14 796 172,57
1 496 767,74
2 294 181,95
3 790 949,69
3 789 948,39
1 001,30

Zprávy z obecního úřadu
Usnesení č. 1

Usnesení č. 2
9. zasedání Zastupitelstava obce Braškov, konaného
dne 19. září 2012 na OÚ Braškov

9. zasedání Zastupitelstava obce Braškov, konaného
dne 19. září 2012 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo po projednání:

Zastupitelstvo po projednání:

a) bere na vědomí:
1. Zprávu o kontrole plnění usnesení 8. zasedání zastupitelstva
2. Zprávu o stavu a průběhu akcí „Programu rozvoje obce“
3. Informaci o změně kronikáře obce

a) bere na vědomí:
1. Informace (protokol) o průběhu výběrového řízení – o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací: „CHODNÍK PODÉL SILNICE II/118
BRAŠKOV – KYŠICE“ zpracovaný organizátorem Výběrového řízení Obecně prospěšnou společností
Klastr AQUARIUS o.p.s.

b) souhlasí:
1. S uzavřením dohody o změně veřejnoprávní smlouvy s Městem Unhošť, týkající se zajištění výkonu
činnosti podle zákona o obecní policii
2. Se záměrem na zřízení podia a zvoničky v prostoru na Háji a objednáním studie od arch. Červeného
do 40 000 Kč
3. S návrhem na pořízení busty Buška Linharta z Braškova za úhradu 1/3 celkových nákladů, tj.
asi 23 000 Kč bez DPH
4. S opravou plotu mateřské školy nákladem do 50 000 Kč
5. S uzavřením schválených mandátních smluv na řízení a administraci akcí „Chodník Braškov –
Kyšice“ a „Toskánka – bezpečnostní opatření“
6. S využitím půdního prostoru budovy OÚ podle dnes předložených návrhů
c) schvaluje:
1. Zprávu o hospodaření obce k 31. 8. 2012 s tím, že z ní vyplývající údaje budou respektovány při
nejbližší změně rozpočtu obce na r. 2012
2. Řešení majetkoprávních pozemků č. 439, 364/8 a 486 dle předloženého návrhu
3. Poskytnutí příspěvku obce na nadační koncert ve prospěch Letohrádku Vendula ve výši 50 000 Kč
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 18. 4. 2011 o nájmu ordinace
5. Smlouvu o věcném břemenu s ČEZ a. s. pro rozvody elektro NN na pozemky v ulici Krátká parc.
č. 256/4, 258/41, 258/93 a 258/103
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 7. 4. 2011 o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s Obcí
Velká Dobrá
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 18. 5. 2009 o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s Obcí
Kyšice

b) schvaluje:
1. celkové pořadí nabídek veřejné zakázky „CHODNÍK PODÉL SILNICE II/118 BRAŠKOV – KYŠICE“
dle hodnotících kritérii. Pořadí uchazečů:
č. nab.
1
2
3
4
5

uchazeč
ČNES dopravní stavby a.s.
FRONĚK, spol. s r.o.
LOVOSICKÉ INŽENÝRSKÉ STAVBY s.r.o.
STRABAG a.s.
CHLÁDEK & TINTĚRA a.s.

cena bez DPH záruční doba počet bodů pořadí
3 300 920 Kč
60 měsíců
67,914
5
2 459 804 Kč 120 měsíců
97,717
1
2 797 969 Kč 120 měsíců
88,325
3
2 752 507 Kč
60 měsíců
79,453
4
2 389 629 Kč
60 měsíců
90,000
2

2. rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „CHODNÍK PODÉL SILNICE II/118 BRAŠKOV – KYŠICE“
uchazeči : FRONĚK, spol. s r.o., sídlo: Zátiší 2488, 269 01 RAKOVNÍK, IČ: 475 34 630 s nabídkovou
cenou 2 459 804 Kč bez DPH, se záruční dobou 120 měsíců
3. smlouvu o dílo na stavbu „CHODNÍK PODÉL SILNICE II/118 BRAŠKOV – KYŠICE“ se společností
FRONĚK, spol. s r.o., Zátiší 2488, 269 01 RAKOVNÍK, IČ: 475 34 630
c) vydává toto rozhodnutí:
Obec Braškov jako veřejný zadavatel ve smyslu § 2 Zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen zákon) vydává rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu na dodavatele stavby: „CHODNÍK PODÉL SILNICE II/118 BRAŠKOV - KYŠICE“,
uchazeči FRONĚK, spol. s r.o., Zátiší 2488, 269 01 RAKOVNÍK, IČ: 475 34 630
d) pověřuje:
Starostu obce Braškov k podpisu Smlouvy o dílo na stavbu „CHODNÍK PODÉL SILNICE II/118
BRAŠKOV – KYŠICE“ se společností FRONĚK, spol. s r.o., Zátiší 2488, 269 01 RAKOVNÍK, IČ: 475 34 630

PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV — aktualizace listopad 2012
NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)
NÁZEV AKCE – PROJEKTU

VÍCEÚČELOVÁ HALA, OPLOCENÍ HŘIŠTĚ
PARKOVIŠTĚ A KOMUNIKACE SPOJUJÍCÍ
SPORTOVIŠTĚ ULICE BUDOVATELŮ

ÚZEMNÍ PLÁN VČETNĚ DOKUMENTACE SEA

STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE
Vydáno stavební povolení, o jehož
prodloužení bude třeba požádat.
Žádost o dotaci nebyla schválena.
Opakujeme ji pro příští rok.
Dokumentace je rozšířena o parkoviště
a část ul. K Háji.

REKREAČNÍ A IZOLAČNÍ ZELEŇ V OBCI
BRAŠKOV TOSKÁNKA
SPOJOVACÍ CHODNÍKY A PĚŠÍ KOMUNIKACE
přístup do lokality Družec spolu s rekonstrukcí
odvodnění v sev.části Valdeka
zvýšení bezpečnosti chodců na silnici
Valdek–V. Dobrá

30184

z toho
NÁKL.
DOTACE
OBCE
27000

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE

MANAŽER
PROJEKTU
ing. Dolejšová,
ing. Doksanský

3184

Zpracována.

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

POZNÁMKA
Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu (dotace
odhadnuta ve výši 90 %)

5100

4600

500

350

0

350

p. Haas

4060

3800

260

B. Bečka

Dokumentace zpracována, je vydáno
stavební povolení. Bude opakovaně
požádáno o dotaci.

2000

1600

400

Zpracována.

B. Bečka

Jde o likvidaci havárie a rekonstrukci celé střechy.

Zpracována studie a opakovaně podána
žádost o dotaci z FROMu.

1550

1470

80

Nutno zpracovat.

Ing. Dolejšová

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

1200

960

240

Zpracovat dokumentaci a
žádost o dotaci.

ing. J. Kolrusz

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

150

0

150

Je zpracováván návrh
dokumentace.

ing. J. Kolrusz

Jde o úpravu dopravního značení, zvyšující bezpečnost
chodců.

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

REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU
Akce byla dokončena a zkolaudována.
A ZŘÍZENÍ ORDINACE
REKONSTRUKCE STŘECHY MŠ BRAŠKOV

CELKEM

Je zpracován návrh tras.Ing. Kolrusz
ověří možnosti ﬁnancování na SFŽP
ADSUM zpracovává návrh dopravních
opatření a značení, který se projednává
s Odborem dopravy MM Kladno.

Žádost o dotaci opakujeme pro r. 2013.
Upravený a o připomínky doplněný návrh ÚP byl projenán
15.11.2012 s veřejnoprávními orgány a organizacemi a
po opakovaném veřejném projednání bude předložen
zastupitelstvu ke schválení.

chodník Braškov–Kyšice

Pro nesouhlas majitele pozemku bude
chodník veden po zatrubněném příkopu

3850

2890

960

Dokumentace zpracována. p. Haas

Jde o chodník v délce asi 700 m, navazující na chodník
v Kyšicích. Je požádáno o dotaci SFDI. Je vydán územní
souhlas a pravomocné stav. povolení. Vybrán zhotovitel
stavby.

chodník Toskánka

Je zpracován návrh dokumentace

3500

2800

700

Je zpracován návrh
dokumentace. Nutno
zajistit stav. povolení.

Ing. Dolejšová

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

750

0

750

Zatím není zpracována.

není zatím určen

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

20550

15915

4635

Je zpracována, část bude
nutno aktualizovat.

není zatím určen

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

B. Bečka

Záměr byl odsouhlasen zastupitelstvem obce 19. 9. 2012

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
ulice V Dubinách
ostatní komunikace

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

PODIUM NA HÁJI

Ověřují se možnosti získání studie.

0

0

0

REVITALIZACE BRAŠKOVSKÉHO
POTOKA
ADAPTACE PODKROVÍ OÚ NA DÍLNU A
KLUBOVNU
ZASTŘEŠENÍ DVORA MEZI OÚ A POŽÁRNÍ
ZBROJNICÍ

Po schválení zastupitelstvem zajištěno
zpracování studie.

0

0

0

1600

1300

300

0

0

0

Ing. Dolejšová,
Ing. Doksanský

Záměr je nutno předložit ke schválení zastupitelstvu.

0

0

0

Ing. Dolejšová

Jde o objekt pro uskladnění obecní techniky a zařízení.
Záměr nutno předložit ke schválení zastupitelstvu

0

0

0

Ing. Doksanský

Jde o zkušební úsek úsporného moderního osvětlení.

OBECNÍ VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V
ČÁSTI UL. SPORTOVCŮ

Zpracovává se dokumentace
Proběhne výběrové řízení na zpracování
dokumentace.
Zpracovává se návrh dokumentace
objektu na pozemku č. 24/5 (vedle
restaurace Braškov)
Připravuje se výběrové řízení na
zhotovitele.

Bude zpracována až po
schválení studie.
Bude zpracována až po
schválení studie.
Je zpracována.

F. Haas
Ing. Dolejšová,
Ing. Doksanský

O spolupráci a event. spoluúčast požádáno Město Unhošť
a Obec Kyšice.
Jde o využití podkroví pro dílnu a klubovnu pro zájmové
kroužky a doplnění vybavení. Záměr byl schválen
zastupitelstvem 19. 9. 2012.

Zpracoval F. Haas, listopad 2012, projednáno a schváleno 41. schůzí rady obce 19. 11. 2012

Komentář k tabulce:
Z programu byly již vypuštěny dokončené akce. Zejména připomenu „Revitalizaci návsí“, „Dětské
hřiště a in-line dráhu na Háji“, „Rekonstrukci ul. Polní na Toskánce“, „Revitalizaci obecních cest vč. zeleně“,
„Společenské centrum s obchodem na Valdeku“, „Rekonstrukci obecního úřadu vč. přístavby ordinace“
a některé další drobnější akce. Realizace jednotlivých akcí je samozřejmě závislá na možnosti získání
dotací, protože jejich ﬁnancování jen z rozpočtu obce není reálné.
Za stávající situace se jeví jako nejreálnější výstavba chodníku Braškov – Kyšice. Nadějně se jeví i
možnost získání dotace na zřízení parkoviště a komunikace spojující sportoviště (ul. Budovatelů).
Územní plán byl po doplnění a úpravách podle připomínek z veřejného projednání opakovaně 15.11.2012

projednán s veřejnoprávními orgány a organizacemi. Poté bude asi v 1. čtvrtletí r. 2013 opakovaně projednán s veřejností a poté předložen zastupitelstvu ke schválení.
Rekonstrukci obecního úřadu bychom rádi dokončili adaptací podkroví na klubovny a dílnu pro
zájmové kroužky.
O záměru na zastřešení dvora mezi OÚ a pož. zbrojnicí a výstavbě víceúčelového objektu rozhodne
10. zastupitelstvo obce.
Cílem vedení obce je samozřejmě získat dotační prostředky pro realizaci v „Programu výstavby“
uvedených akcí. To je však za současné ekonomické situace nesmírně složité.
František Haas

Zprávy z komisí
UDUSÍME SE?
Opět nastoupilo zimní období a s ním návrat topné sezony. Nikdo jistě nechce, aby se chladno usídlilo
i v našich domovech, a proto nedáme dopustit na dobře rozpálené krby a vytopená kamna. Bohužel, stále
se mezi námi najdou tací, kteří při topení zbytečně obětují čerstvý vzduch.
Patříme k obcím, které mají to štěstí, že jsou kompletně plynoﬁkovány. Brzy uplyne 15 let od doby, kdy
se zásluhou tehdejších zastupitelů podařilo tento smělý plán zrealizovat a majitelé prakticky všech domů
v obci si za paušální poplatek nechali zřídit plynové přípojky. Byla s tím spojena řada očekávání – větším
pohodlím počínaje a zlepšením ovzduší v obci konče. Od počátku bylo zřejmé, že plynoﬁkace neznamená
okamžitý přechod všech domácností na vytápění plynem. Je nade vše pochybnosti, že ne každý si mohl
dovolit ihned investovat do plynového kotle, protože mnohdy tato investice musela nutně zahrnout i
celkovou rekonstrukci topení. Nicméně očekávalo se, že postupně, tak, jak budou v domácnostech staré
kotle na tuhá paliva dosluhovat, bude kouře v obci ubývat.
Dá se říci, že se tak sice děje, ale podstatně pomaleji, než by asi většina z nás přála. U mnohých občanů
opadlo počáteční nadšení z plynoﬁkace v důsledku rostoucích cen plynu či ekonomické krize, takže i
když třeba na výměnu kotle došlo, zůstali u vytápění tuhými palivy. Je to sice škoda, ale mnohem větším
problémem, nežli samotné vytápění tuhými palivy, je volba paliva a volba kotle.
Lze pozorovat, že nejedna domácnost upřednostňuje vytápění velmi nekvalitním hnědým uhlím a

používají zřejmě staré, nevyhovující kotle. Ráno co ráno se tak u některých domů naskýtá tristní pohled na valící se šedožlutý dým, zahalující okolí. A tak ani po 15 letech od plynoﬁkace obce nejsou naši
občané, zejména v období inverze, ušetřeni štiplavého a zapáchajícího ovzduší, v němž se jen obtížně
dýchá a už vůbec se nedá větrat.
Je to bezesporu bezohlednost od těchto občanů vůči všem těm, kteří i v zájmu ozdravení ovzduší
v obci investovali ﬁnanční prostředky do plynoﬁkace svého vytápění, přesto si ale za této situace čerstvého vzduchu neužijí. Přitom moderní kotle na tuhá paliva, jsou-li správně používány, tyto nežádoucí
emise o mnoho snižují.
Dovoluji si proto apelovat na všechny ty, kteří i v současnosti topí nekvalitními tuhými palivy ve
starých, nekvalitních kotlích a nemají v úmyslu přejít na vytápění zemním plynem, aby se zamysleli nad
tím, zda se jim úspora – za cenu zvýšeného množství karcinogenních škodlivin v ovzduší, které koneckonců dýchají i oni sami a jejich blízcí – skutečně vyplatí a zda by přece jenom nebylo i pro ně samotné
vhodnější investovat, když ne do plynového kotle, tak alespoň do opravdu kvalitního kotle na tuhá paliva
a také do kvalitnějšího tuhého paliva, nežli jakým je hnědé uhlí. Vždyť jde o zdraví i jich samotných.
Tomáš Kučera

JAK PŘEŽÍT ZIMU V BRAŠKOVĚ?
Zimní období nenabízí jen sportovní radovánky, ale pravá zima může přinést mnoho starostí jak pro
občany, tak pro obecní samosprávu. Zvláště loňská zima předvedla mimořádné mrazivé sevření nejen
co do extrémně nízkých teplot, ale i délky období mrazové vlny. Braškov leží v nadmořské výšce kolem
400 m a od severozápadu je zcela nechráněn proti větrnému počasí. Teploty se pohybovaly mezi –15 až
–22 °C , přičemž výpočtová teplota, rozhodující pro dimenzování výkonu zdrojů pro vytápění domů, je
pro středočeský kraj –15 °C ! Doba trvání mrazové vlny byla rovněž mimořádná – téměř 3 týdny. Většina
systémů vytápění však nemá takové výkonové rezervy. U rodinných domů je proto na místě uvažovat do
budoucna jak o možnostech snižování tepelných ztrát, tak o alternativních doplňkových zdrojích tepla.
Velmi dobré zkušenosti jsou s krby, či krbovými kamny, se kterými lze překlenout i přechodná období
a zkrátit tak topnou sezónu.
Pro vytápění tuhými palivy je však nutno dodržovat alespoň základní pravidla. Především spalovat
pouze paliva předepsaná výrobcem topidla, ať už se jedná o krb, kamna, sporák, či kotel teplovodního
vytápění. V opačném případě může dojít k poškození topidla nebo zanášení komína. I vlhké palivo s vyšším
obsahem vody patří mezi paliva nevhodná. Ať se jedná o syrové dřevo, či vlhké uhlí, sníží se jeho účinnost,
protože část využitelné energie je promrhána na odpaření vody. Poté při kondenzaci vodní páry dochází
k zadehtování teplosměnných ploch kotle a komínového průduchu. Pak už je jen krůček k zahoření komína, který je často příčinou požáru
celého domu. Pouze předepsané
a suché palivo, čistý zrevidovaný
kotel a komín před topnou sezónou
jsou zárukou bezpečného a ekonomického provozu vytápění, které je
navíc přijatelné i pro ovzduší v obci.
V takovém případě komín produkuje tmavý obtížný dým přibližně
pouze půl hodiny po zátopu. Dnes je
již prokázáno, že několik nevhodně
provozovaných lokálních topenišť
dokáže zamořit ovzduší v širokém
okolí. Toto smogové nebezpečí je
samozřejmě nejzávažnější zvláště
při inverzním rázu počasí.
Ulice K Háji
Znovu připomínáme, že spalování pryže, dřevotřísky, lakovaného dřeva, umělých hmot, olejů, ošacení apod. vede k úniku karcinogenních
spalin do ovzduší a proto je přísně zakázáno.
Nová pravidla pro úklid sněhu na veřejných plochách obcí včetně chodníků v zimním období jsme
jistě všichni přivítali. Odklízení sněhu zajišťují převážně obětaví členové našeho Dobrovolného sboru

hasičů s pomocí firmy Autodrát.
K dispozici mají však pouze otevřený malotraktor s radlicí, takže
jsou zcela nechráněni proti nepřízni
počasí! Bylo by nanejvýš trapné a
bezohledné jim tuto nepříjemnou
práci jakkoliv ztěžovat. Žádáme proto občany, aby ve dnech provázených
sněžením svá vozidla neodstavovali
na chodnících a vozovkách, ale na
svých pozemcích, dvoře, či zahradě.
Jedná se přece jen o několik týdnů
v zimním období. Úklid místních
komunikací (ulic) v obci je zajištěn
traktory a úklid silnic mechanizací
Úklid sněhu na veřejných prostranstvích
Silniční správy. Dále je třeba odstranit větve dřevin na zahradách,
které přesahují přes oplocení na
veřejný chodník až do výše 3 metrů
od země. Malotraktor je opatřen nad
řidičem ochrannou hrazdou, která by
jinak shazovala sníh přímo na jeho
hlavu. Upozorňovali jsme na to již
před minulou zimou.
Pohyb na obecních chodnících
v zimním období představuje zvýšené riziko především pro starší osoby.
Během rekonstrukce chodníků byly
zohledněny všechny požadavky na
výškové parametry nemovitostí,
vjezdů, vozovky a spádových poměrů. Tím však došlo přirozeně
Ulice Dukelská
k místnímu zvlnění trasy chodníků,
které může vést k snazšímu sklouznutí. V těchto místech je třeba dbát na zvláštní opatrnost a lze jen
doporučit spoluúčast majitele nemovitosti na péči o povrch přilehlého chodníku zvláště při výkyvech
počasí, námrazách apod.
Ing. Jiří Kolrusz, komise pro životní prostředí

TĚŽKÁ NÁKLADNÍ DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V NAŠÍ OBCI
Je známo, že vyloučení nákladní dopravy vozidly od 12 tun výše ze sídelních útvarů je dlouhodobým
cílem dopravní koncepce středočeského kraje. Rovněž také vyloučení této dopravy ze silnic I. třídy jejich
zpoplatněním by mělo vrátit kamionovou dopravu na dálnice, které jako jediné komunikace jsou pro
tento druh dopravy skutečně dimenzovány. Zvláště silnice II. a III. třídy jsou pro kamionovou dopravu
naprosto nevhodné. Nejenže svojí konstrukcí nevyhovují takovému zatížení, ale jejich nedostatečná šíře
vede k borcení krajnic a ke zvýšené nehodovosti. Značné investiční náklady na nedávnou rekonstrukci
silnic II/118 přes Braškov a III/0063 přes Valdek přijdou tak vniveč, neboť vozovky budou za pár roků
ve stejném stavu jako před rekonstrukcí. O to horší budou potom vibrace, ohrožující statiku rodinných
domů přilehlých k těmto silnicím a vzdálených pouhé 2 až 4 m od krajnice! Kromě vibrací jsou však
obyvatelé těchto nemovitostí ohrožováni na zdraví i nadměrným hlukem a emisemi z na ových motorů. Jedná se zvláště o karcinogenní prachové částice PM10 (saze) a oxidy dusíku. Tyto škody se však
vyčíslují obtížně.
Proto využíváme každou příležitost k jednání, abychom se co nejdříve zbavili alespoň tranzitního
kamionového provozu přes Braškov a Valdek tak, jak se to podařilo realizovat městu Unhošť. To znamená
zákaz vjezdu vozidel hmotnosti nad 12 tun. V našem červnovém zpravodaji jsme zveřejnili v plném znění
stanovisko obce Braškov k Zahájení zjišťovacího řízení MŽP ke koncepci „Program rozvoje územního
obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011“. Ke stati „Infrastruktura – silniční doprava“ jsme
požadovali řešit do doby, než dojde k dokončení aglomeračního okruhu II/101 v úseku Unhošť – Rudná,
odvedení kamionové dopravy z R6 na D5 přes pražský okruh. Jsme přesvědčeni, že toto 20km
prodloužení trasy způsobí daleko menší ztráty, než jsou náklady na časté rekonstrukce silnic II. a III.
tříd a pokles cen nemovitostí v sídelních útvarech. Poškozování životního prostředí a lidského zdraví je
daleko závažnější, ale bohužel se obtížně vyčísluje. Za pozornost jistě stojí, že tento náš návrh na řešení
je investičně nenáročný. Realizace spočívá pouze ve změnách v dopravním značení. Práce na studii této
akce by měla začít ještě před závěrem roku. Rozhodující slovo k tomuto návrhu však bude mít Ministerstvo
dopravy. Upozornili jsme také na nutnost ﬁnanční pomoci při řešení výkupu částí pozemků pod dálnicí
R6 pro možnost pokračování výsadby izolační zeleně, která nebyla při stavbě R6 dokončena.

Projekt ÚSES a vegetačních úprav máme připraven. Cílem je snížit negativní dopady intenzivní dopravy
na obyvatele Braškova, Valdeku a Toskánky. Jelikož menší část potřebných pozemků před Kejmarovou
skalkou spadá do katastru sousední obce Velká Dobrá, požádali jsme tohoto souseda o zakotvení účelu
tohoto pozemku do jejich územního plánu, který je právě před dokončením. Teprve po schválení územních
plánů obou obcí bude možno zpracovat projekt pro dokončení pásu izolační zeleně u R6.
Tyto naše dva požadavky jsme uplatnili letos znovu ještě při dalších dvou příležitostech. Jednak při
„Aktualizaci programu ke zlepšení ovzduší na území Středočeského kraje“ dopisem na Krajský
úřad středočeského kraje z 9. 7. 2012, jednak při zahájení Zjišťovacího řízení ke koncepci „Integrovaný
krajský program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší na území Středočeského kraje“
dopisem na Ministerstvo životního prostředí z 10. 9. 2012. Věříme, že naše oprávněné požadavky budou
zařazeny do programu kraje pro zlepšování ovzduší a budou realizovány v dohledné době.
Ing. Jiří Kolrusz, komise pro životní prostředí

Rychlostní silnice R6 v obci

HOSPODAŘENÍ S ODPADY V OBCI BRAŠKOV
V minulém čísle BN vyšel článek ing. Kolrusze k této problematice. V něm je celá problematika podrobně popsána vč. ekonomické stránky tohoto problému. I letos bude obec na likvidaci a svoz odpadu
doplácet z rozpočtu asi 60 tisíc Kč.
Systém svozu a likvidace se ustálil a probíhá v podstatě bez připomínek. Problémem se však stává svoz velkoobjemového a biologického odpadu. Přes opakované články v Braškovských novinách a
informace na letácích odkládají někteří neukáznění občané do připravených kontejnerů i odpad, který
tam nepatří, např. i nebezpečný odpad (lednice, televize, pneumatiky, barvy apod.), přestože svoz tohoto
odpadu organizujeme vždy v závěru roku.
Po diskusi o tomto problému jsme se na radě obce dohodli, že zastupitelstvu předložíme návrh na
změnu, který by spočíval v tom, že kontejnery pro velkoobjemový odpad a biodpad umístíme jen do dosud
nevyužívaného sběrného dvora, který bude otevřen v obvyklých termínech tj. na jaře a na podzim jen
v dohodnuté hodiny. Na ukládání pak bude dohlížet pověřená osoba, která bude garantovat, že občané
budou odkládat jen přípustný odpad. Do kontejnerů na biodpad nepatří silné větve nebo dokonce celé

kmeny, které nejdou drtit a uložit na skládku kompostovatelného odpadu – patří sem slabé větve, tráva,
spadané listí a plody. Jsme si vědomi, že umístěním kontejnerů jen na jedno místo v obci těm slušným
občanům trochu situaci komplikujeme, ale jsme k tomuto návrhu řešení přinuceni již uvedenými skutečnostmi, které likvidaci odpadů obci zbytečně prodražují.
Jinak stávající systém likvidace domovního odpadu zůstává zachován.
Pokud jde o ceny, s ohledem na nárůst DPH a cen pohonných hmot nelze vyloučit nárůst cen popelnic.
Příslušný návrh bude předložen 10. zasedání zastupitelstva.
V případě, že v Parlamentu nedojde k dohodě o rozpočtu a bude v přechodném období DPH činit
17,5 %, uhradí zvýšené náklady obec ze svého rozpočtu.
Obec nehodlá podstatně zvýšit ceny za svoz a likvidaci odpadu, jak to umožňuje novela zákona, podle
níž lze stanovit poplatek až do výše 1 000 Kč/osobu/rok.
František Haas, místostarosta

Knihovna

Hasiči informují
Kniha je pokladnicí dávných mýtů a pověstí,
je bohatě ilustrovaná a již při pouhém listování
vám umožní poznat místa, která na vás dýchnou
nevšední atmosférou. Zjistíte, v jak neobyčejné zemi
žijeme a jak bohatou historií se jako její obyvatelé
můžeme pyšnit. Navíc získáte skvělé náměty na
výlety po stopách záhad pro celou rodinu.

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
BELETRIE
Brontëová, Ch.: Villette
Cook, R.: Smrtelný strach
Cook, R.: Nákaza
Deraraux, J.: Svůdkyně
Dub, O.: Byt na Vinohradech
Grisham, J.: Firma
Heminqway, E.: Stařec a moře
Hrušková, M.: Příběhy památných stromů
Klíma, I.: Má veselá jitra
Kousalik, H.: Letištní klinika
Matthewsová, O.: Vůně skandálu
Maupasant, G.: Miláček
Simmel, J.M.: Nechte prosím kytky žít
Stainforth, A.: Krásná Karolína
Stainforth, A.: Karolínina pomsta
Steel, D.: Lásku, ne válku
Viewegh, M.: Mráz přichází z Hradu
Zweig, S: Marie Stuartovna

Marie HRUŠKOVÁ: PŘÍBĚHY PAMÁTNÝCH STROMŮ ČECH A MORAVY
Stromy nejsou jen krásné na pohled, ale po
tisíciletí provázejí člověka jako jeho pomocníci:
léčí, ochraňují, poskytují obživu – lze téměř bez
nadsázky říct, že bez nich by na Zemi nebyl život.
Stromy jsou však i dávnými svědky našich
dějin – vždyť jejich věk nezřídka několikanásobně
převyšuje věk člověka. Vydejte se tedy po stopách
těchto moudrých svědků historie a zaposlouchejte
se do jejich příběhů.
Stefan ZWEIG: MARIE STUARTOVNA

NAUČNÁ LITERATURA
Česal, A.: Utajené dějiny Čech a Moravy
Fridrich, J.: Braškov
Röllke, L.: Orchideje od A do Z
Thomsová, S. a kol.: Magická místa Čech,
Moravy a Slezska

Málokterá jiná žena světových dějin se zasloužila o takovou mnohost literatury, dramat, románů,
životopisů a diskusí jako Marie Stuartovna. Není
snad žena, která by byla zpodobena tak. Rozdílným způsobem, hned jako vražedkyně, hned jako
nebešťanka a světice.
Zweig ve své knize líčí skutečnosti všeobecně
známé a v minulosti zpracované, líčí je však s
neobyčejným rozhledem a s důkladnými faktograﬁckými znalostmi. Zkoumá, jaké to byly vlastnosti,
které učinily z Marie Stuartovny postavu skutečně
velkou a tragickou. Líčí její dětství, mládí ve Francii,
sňatek s francouzským králem, spletité a temné
události z doby její vlády ve Skotsku, zajetí v Anglii
a konečně Mariinu smrt na popravčím špalku. Je
to román vysoce dramatický, vzrušující, snažící
se postihnout velikost a složitost lidského údělu.

KNIHY PRO DĚTI
Hvězdné příběhy Čtyřlístku
Ertl, Z.: České pohádky
Lindgrenová, A.: Madynka
Šmikmátorová, R. a kol.: Dětské laskominy
z ovoce a zeleniny
Půjčovní doba: STŘEDA 16,00–18,30 hodin

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE
Soňa THOMSOVÁ a kol.: MAGICKÁ MÍSTA
ČECH, MORAVY A SLEZSKA

Za krásného počasí se v sobotu 8. září konal II. ročník festivalu Valdecký háj. Naši členové se
postarali o přípravu prostor pro diváky i účinkující. V průběhu pak vykonávali pořadatelskou službu.
Druhý den pak provedli úklid a svoz odpadků.
V polovině září došlo vlivem nedostatku kyslíku ve vodě k hromadnému úhynu ryb v Braškovském rybníku. Naše jednotka za pomoci veškeré čerpací techniky prováděla po dobu 4 dnů nezbytné
prokysličování vody, čímž se výrazně snížilo procento uhynulých ryb.
20. září vyjela naše jednotka k likvidaci sršního hnízda na Valdeku v č.p. 166. Aby mohlo k likvidaci
hnízda dojít, bylo nutno rozebrat kus střešní krytiny a podbití. Hnízdo bylo zlikvidováno za pomocí
motorového vysavače a hubícího spreje.
Za další velice povedenou akci považujeme účast na oslavách 130 let SDH Lhota. Ke statickým
ukázkám jsme přispěli naší Tatrou T-138.
V rámci výcviku na HZS Kladno proběhlo druhé cvičení nositelů dýchací techniky ve sklepních
prostorách bývalé huti Koněv. Cvičení se zúčastnilo 5 našich členů s technikou CAS K25 Liaz 101.
Naše CAS posloužila k výcviku i dalším kolegům z SDH Unhošť, Vinařice a Kozinec.
Poklidný spánek našich občanů narušil v říjnu a listopadu zvuk poplachové sirény hned dvakrát.
Poprvé se jednalo o požár stohu u obce Malé Přítočno, kde naše jednotka zůstala na dozor až do ranních hodin. Dále pak prakticky ve stejný čas o 14 dní déle vyjížděla k ohlášenému požáru rodinného
domu v obci Velká Dobrá. Bohužel při tomto požáru došlo k úmrtí jedné osoby obývající tento rodinný
domek. K větším škodám na majetku díky včasnému zásahu jednotek HZS a JSDH nedošlo. Dále
jsme vyjížděli 27. října k ohlášenému únik plynu z kiosku u rodinného domu na Valedku v Družecké
ulici. Zde byl naštěstí zjištěn jen drobný únik u hlavního ventilu, který jsme uzavřeli a předali místo
zásahu pracovníkovi RWE.
Poslední výjezd těsně před uzávěrkou tohoto čísla BN byl v odpoledních hodinách 24. listopadu
k dopravní nehodě, ke které došlo na silnici II/118 u Kožovy hory. Řidič zde nezvládl řízení a skončil
na střeše v lesním porostu. Na místě jsme zasahovali společně se všemi složkami Integrovaného
záchranného systému. Pokud by Vás zajímaly další podrobnosti o naší činnosti, navštivte webové
stránky naší obce www.braskov.cz
Závěrem tohoto článku bychom Vám chtěli popřát klidné prožití vánočních svátků a úspěšný
vstup do roku 2013.
Hasiči Braškov

Věra Přibylová, knihovnice

Okénko pro děti
Milé děti,
Přichází zima a vy už se určitě těšíte na Vánoce. Budete se radovat z dárků, které najdete
pod stromečkem.
Udělejte radost také ptáčkům, kteří musí
přečkat zimu. Vyrobte jim hezká krmítka.
Věra Přibylová, knihovnice

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ
ČESKÁ LIDOVÁ PRANOSTIKA
•
•
•
•
•
•
•
•

V lednu za pec si sednu.
Když krtek ryje v lednu končí zima v květnu.
Lepší Vánoce třeskuté, než tekuté.
Tři králové mosty staví, nebo je boří.
Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho leží.
Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí,
luk i zahrad se málo těží.
Je-li kočka v únoru na slunci, ještě v březnu
poleze za kamna.
Na svatého Matěje, pije skřivan z koleje.

Zajímá vás činnost sboru pro občanské záležitosti (SPOZ)?
V letošním roce 2012 jsme navštívily našich 12 občanů, kteří oslavili svá životní jubilea: 75, 80,
85 let atd.
Další naší činností je vítání občánků. Během tohoto roku jsme přivítali 11 nově narozených dětí.
Vítání má každá rodina samostatně. Akce se zúčastňuje 5-6 dětí, kteří recitují, zpívají a hrají na hudební nástroje a předávají do kolébky drobné dárečky. Tímto chceme poděkovat všem účinkujícím
dětem a jejich maminkám a babičkám, které musí na akci menší děti doprovázet. Podle kladné reakce
rodinných příslušníků usuzujeme, že je akce zdařilá a že se líbí.
První den školního roku zveme naše prvňáčky ke krátkému povídání o škole na obecní úřad. Na
tuto akci dochází paní učitelka Brádlerová, která svým vyprávěním děti upoutá. Tímto jí chceme
za dobrou spolupráci velmi poděkovat. Bohužel letošního roku bylo pozváno 13 prvňáčku, z toho
počtu přišlo pouze 5 dětí. Je nám líto, že se zbývající rodiny, které nemohly a nebo nechtěly přijít, se
alespoň neomluvily.
Za SPOZ Braškov členky: M. Cábová, H. Pošmourná, J. Fuitová, Z. Benešová a I. Pilňáčková

A léta běží…
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Rozloučili jsme se s naším občanem
Vladimírem SALAČEM
Narodil se:
Kajetán BACH

Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás informovala o dění v oddílu Mladých hasičů.
Od září začal nový závodní rok 2012–2013. 15. 9. 2012 se obě družstva účastnila Vranského dvojboje – požární útok a štafeta 4 × 60 m. Tazmáni celkově zlatí a Soptíci poslední.
6. 10. 2012 proběhl ve Hřebči již 24. ročník „Memoriál Jaroslava Haška a Václava Totha“ v požárním
útoku, Tazmáni obsadili stříbrnou příčku a Soptíci byli 13.
13. 10. 2012 se konal nejdůležitější závod do konce tohoto roku a to Závod požární všestrannosti.
Tazmáni opět bezvadně zastříleli a brali ZLATO. Je to úžasný počin do Plamene. Soptíci byli na ZPV
poprvé a byli na úžasném šestém místě.
Poslední letošní závod se konal ve Zlonicích
– tzv. Bludičky. Po setmění se 2 hlídky vydaly
na trasu. Plnily různé úkoly jak hasičské (např.
rozhazování hadic) tak i zábavné (např. ve slizu
najít gumová zvířata). Tentokrát Soptíci byli na
6. místě a Tazmáni na 8.
Dne 1. 11. 2012 jsme pořádali mimořádně povedený Halloween. Děti v maskách šly nejdříve
průvodem po Braškově, poté se přesunuly na
dětské hřiště u obecního úřadu, kde se opékaly
buřty a hrály soutěže a hry s drobnými odměnami. Na akci dohlíželi i „velcí“ hasiči, za jejichž
pomoc s organizací děkujeme.
10. 11. 2012 jsme vyrazili na exkurzi Letiště
Praha-Ruzyně. Děti si vyzkoušely osobní prohlídku
a následně jsme letištním autobusem mohli jezdit
po přistávacích plochách, vidět letadla z blízkosti.
A to včetně přistání velkého letadla Boeing 777.
Mohli jsme navštívit nejlépe vybavenou hasičskou
zbrojnici ve střední Evropě, za kterou je zbrojnice
na letišti Václava Havla právem považována. Sledovali jsme parkování Boeingu 777 na stojánku k
tubusům a také vykládání Boeingu 747 „Jumbo“.
Ke konci roku bychom se s dětmi chtěly
2. prosince zúčastnit „rozsvěcování stromku“ a
na stromeček dát vyrobené ozdoby. Dále přijde
do hasičárny Mikuláš s čertem a hodným a
šikovným hasičatům přinesou nadílku.
V novém roce budeme pořádat závody Okresního kola Plamen na přelomu května a června. Přijďte
podpořit braškovské hasičské děti.
Ráda bych chtěla poděkovat za spolupráci P. Fučíkové, G. Hylasové, H. Laitnerovi, P. Laitnerové,
M. Špačkové, M. Burgerové, K. Holerové, a členům jednotky pod vedením T. Votavy. A dále rodičům
za pomoc při různých akcích a výletech.
Dále bych chtěla poděkovat Obci Braškov za celoroční velkou podporu.
Do Nového roku 2013 přejeme vše nejlepší a hodně štěstí a spokojenosti.

22. 11. 2012 (69 let)
9. 10. 2012

Čest jeho památce
Blahopřejeme

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Scházíme se každý čtvrtek od 16:30 hod do 17:30 hod malí Soptíci.
A velcí Tazmáni od 17:30 hod do 18:30 hod.
vedoucí Mladých hasičů M. Chalupová

Rostlinné
vlákno

Edisonovo
jméno

5. díl tajenky

Organismus
potřebný kyslíku

Polynéský nápoj

Listnatý strom

SPZ voz.
Okresní výbor
Dunajské Stredy
(zkr.)

Dílčí úsek

Krajíc (nář.)

Cel. kód Kiribati

Osobní
zájmeno

Černí zpěvní
ptáci

1.díl tajenky

Nízko

Sportovní
výkon

Časová
jednotka

Svět
(slovensky)

Biograf

Pozdrav

Imunitní systém
(zkr.)

Indická jazyk.
skupina

Spojka

Ruské víno

Španěl. muž
jméno

Příslovce
neurčité (bás.)

Povaha

Hlíza
kolokásie

Opanovat

Ne jinak

Africký slon

Listnaté
stromy

Žen. jméno

Korej. rep. (zkr.)

Ozn. let.
Rumunska

Chem. zn.
olova

Druh bonbónů

Název hlásky

Uhlovodík

Jihoevropanka

Část přístavu

Ostrovanka

Obkladek

Ryba

Špatný nápoj

Hlodavec

Všichni
(nářeč.)

Kůň s
promích. srstí

Ovšem
(zastra.)

Kukačka

SPZ voz. Teplic
Souzvuk tónů

Nízká dřevina
Spád

Muž. hlas

Vánoční rybník na Valdeku

Plošná míra

Osvědčení

Ruská řeka
Signál nouze

Skupiny

Brouk

Americká
zpěvačka

Novozélandský
běžec

Zběžně
Rival
Druh holuba

Číšnický učeň
Utahat

Mez. zn. voz.
Egypta

Hliněná nádoba

Dom. žen.
jméno

Demokrat.
strana (zkr.)

Výpočetní
tech.(zkr.)

Ukazovací
zájmeno

Jako
(slovensky)

3. díl tajenky

Pomůcka: Apela, ATS, Koel, Snell, TPK, UTC, YR
Kolos

Bodlák

Pěšák na
šachovnici

Prosvěcovač
vajec

Duchovní
Obtížný hmyz

Prasklina

Lesní závod
(zkr.)
Tělocvičný prvek

Americké
kosm. těleso
Dopravní
prostředek

Právo volby

Zbavit ostří

Předložka

Slov. zvrat.
zájmeno

Něm. muž.
jméno

Papoušek

Oddíl těl. nár.
vých. (zkr.)

Pás ke kimonu
Pres

Ostrovan

Strop
(nářečně)

Opice

4. díl tajenky

Míchaný nápoj

Číslovka řadová

Lípnice
(botanicky)

Americká tel.
spol.

Nesoulad

Majitelka

Madridský
fotb. klub

Citoslovce
cvaknutí

Nerozvětvená
větev

Svět. koor. čas
(zkr.)

Lékařská sůl
Filipínská sopka

Lyže (zastar.)

Ozn. jedn.
frekvence

Bdít

Předložka

Ovšem

1501 římsky

Čes. plán. kom.
(zkr.)

Obec u
Benešova

SPZ voz. Třebíče

SPZ voz.
Olomouce

Solmizační
slabika

Cizokraj. dřevitá
rostlina

2. díl tajenky

Část těla

Slitina niklu a
hliníku

Čarovat

Mužské
jméno

Sport – fotbal
Fotbalisté Braškova se rozrůstají
V podobné situaci jako minulý rok jsou fotbalisté Braškova po podzimní části soutěže. Se ziskem
čtrnácti bodů jsou na dvanáctém místě tabulky I. B třídy. Rozdíl oproti loňsku tu však je. I v jarní
části povede tým trenér Jaroslav Želina, který se k mužstvu vrátil v létě po půlroční pauze. Kromě
fotbalu zažili hráči i dvě velmi radostné události. Michalu Bachovi se narodil syn Kajetán a Stanislavu
Najerovi dcera Natálka. Ještě jednou gratulujeme!
I když postavení v tabulce vypadá, že Braškov bude bojovat o záchranu, nemusí tomu tak být.
Stačí dobrý vstup do soutěže a
po dvou kolech může být náš
tým na páté místě tabulky, tak
je letošní ročník vyrovnaný.
Braškov může litovat úvodních
čtyř kol, ve kterých čtyřikrát
remizoval, když minimálně
dvě utkání měl rozehrané na
vítězství. Celkově se Braškovu
dařilo na soupeře z horní poloviny tabulky, když jako první
dokázal v pátém kole porazit
dosud vedoucí Lidice 4 : 2. Jako
jediný vyhrál v posledním kole
v Nelahozevsi 2 : 1, která také
v tu dobu vedla tabulku. Po
„A“ mužstvo
podzimu je tak na prvním místě

Hýskov, se kterým Braškov remizoval 1 : 1. Naopak proti slabším soupeřům se Braškovu nevedlo.
Příkladem jsou prohry v Mutějovicích, Tuchoměřicích, nebo doma s Jenčí.
Dorost na skvělém pátém místě!
Po úspěšné uplynulé sezoně v kategorii starších žáků se mládežnické mužstvo Braškova přesunulo
do kategorie dorostu. Tým se musel doplnit o nové hráče a postupně si zvykat na mnohem rychlejší
a především tvrdší hru soupeřů. Trenéři po příchodu nových hráčů také hledají ideální sestavu ze
sedmnáctičlenného kádru. V deseti zápasech získal Braškov osmnáct bodů a je na pátém místě tabulky
Okresního přeboru. „S mnohem zkušenějšími a ročníkově staršími týmy jsme vyloženě nepropadli a
nebýt hrubých individuelních chyb některých hráčů, byl by výsledek ještě lepší,“ hodnotí vystoupení
mužstva trenér. Zároveň však dodává, že se výkony mužstva i herní projev zlepšují.
Sokol Braškov děkuje všem fanouškům, obci Braškov a sponzorům za podporu v roce 2012. Zároveň
všem přeje hezké prožití Vánočních svátků a úspěšný rok 2013.

dorost

