BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

prosinec 2014

Slovo starosty

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

1. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV
které se koná

V PONDĚLÍ 15. PROSINCE 2014 V 17.00 HOD.
NA OBECNÍM ÚŘADĚ BRAŠKOV

Ročník: 24 Číslo: 4

Vážení spoluobčané,
opět sedím nad slovem starosty, a to
díky Vám, kdo jste chtěli, abych pokračoval ve své práci. Vřelé díky.
Za svůj zásadní úkol v tomto volebním
období považuji ochranu krajiny v katastru obce. Jinak řečeno, krajina obce a
její rozloha se nedá zvětšit, a proto s ní
musíme zacházet opatrně. Především si
nemůžeme brát právo do ní zasahovat
další výstavbou, už jen proto, že naše
účast v tomto rozhodování je z hlediska
plynoucího času bezvýznamná. Musíme
věřit v budoucí a dát jim šanci nakládat
s krajinou, třeba budou chytřejší.

Nacházíme se v krásném čase, v čase
Vánoc, kde bychom se měli pokusit zpomalit a zamyslet se nad věcmi, na které
nebyl v průběhu roku čas. Bude to asi pro
nás všechny těžký úkol, a to především
v této zrychlující se době. Důkaz, že to asi
půjde, je Vaše veliká účast na rozsvícení
vánočního stromu na Braškově.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok
Vám všem.
Ing. Vladimír Dráb
starosta@braskov.cz

s tímto programem:

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

ZAHÁJENÍ
PROGRAM VÝSTAVBY OBCE
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OBCE K 30. 11. 2014
5. ZMĚNA ROZPOČTU NA ROK 2014
NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2015
VÝHLED ROZPOČTU NA R. 2016–2018
RŮZNÉ:

Volby do zastupitelstva obce
konané 10. – 11. října 2014
Kandidátní listina
č.

název

Kandidát
poř.č.

jméno

33

NK

BEZPP 155 10,76

2

1 Haas František

80

NK

BEZPP 149 10,34

3

2 Česká vesnice

1 Dráb Vladimír Ing.

50

NK

BEZPP 396

9,34

1

2 Česká vesnice

5 Stádník Pavel

50

NK

BEZPP 333

7,86

2

Kyšic.“

2 Česká vesnice

3 Doksanský Miroslav Ing.

61

NK

BEZPP 332

7,83

3

„Úprava veř. prostranství v obci Braškov – projekt nových výsadeb

2 Česká vesnice

2 Dolejšová Kateřina Ing. Arch.

42

NK

BEZPP 329

7,76

4

2 Česká vesnice

7 Konečná Ilona MUdr.

41

NK

BEZPP 328

7,74

5

veřejné zeleně II.“

2 Česká vesnice

4 Kolrusz Jiří Ing.

73

NK

BEZPP 285

6,72

6

2 Česká vesnice

6 Bečka Bohumil

59

NK

BEZPP 285

6,72

7

2 Česká vesnice

8 Peták Jiří

40

NK

BEZPP 270

6,37

8

2 Česká vesnice

9 Randáková Monika Ing. Ph.D.

48

NK

BEZPP 272

6,42

9

45

NK

BEZPP 262

6,18

10

• Návrh úpravy pomníku
8.

DISKUSE

9.

USNESENÍ A ZÁVĚR

Muzeum sportu

1 ,,SNK-Hasiči Braškov“

2 Česká vesnice

10 Pilátová Štěpánka

BEZPP 189 13,12

Pořadí
zvolení

7 Horník Pavel

• Výběr zhotovitele na údržbu veř. zeleně na rok 2015

1 ,,SNK-Hasiči Braškov“

Hlasy
abs. v %

NK

„Nové výsadby izolační zeleně v Braškově a obnova cesty z Braškova do

2 Votava Tomáš

Navr- Politická
hující příslušnost
strana

43

• Výběr zhotovitele na akce:

1 ,,SNK-Hasiči Braškov“

věk

1

3 Komunistická str.Čech a Moravy

7 Vostrá Miloslava Ing.

49 KSČM KSČM

92 11,30

1

3 Komunistická str.Čech a Moravy

2 Sochna Jiří

44 KSČM BEZPP

81

2

9,95

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
Usnesení

Usnesení

21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného
dne 29. září 2014 v restauraci U Chalupů na Braškově

1. schůze rady 10. 11. 2014
Rada obce Braškov po projednání:

Zastupitelstvo po projednání:

•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu a hodnocení ustavujícího zasedání
• aktualizovanou tabulku „Program výstavby pro volební období 2014–2018“

•

zřizuje
• komisi stavební: předsedkyně ing. arch. K. Dolejšová, členové – ing. M. Doksanský a B. Bečka
• komisi kulturní, školská a pro sport: předseda P. Stádník, členové – MUDr. I. Konečná a J. Peták
• komisi životního prostředí a veř. pořádku: předseda ing. J. Kolrusz, členové – T. Votava a
Š. Pilátová

•

souhlasí
• ing. J. Kolrusze a F. Haase přípravou podkladů pro výběrové řízení na údržbu veřejné zeleně
na rok 2015

•

souhlasí
• s návrhem programu 1. zasedání ZO – 15.12.2014
• s rozdělením odměn za mimořádné pracovní výkony v r. 2014
• s pořízením počítače pro potřebu kronikáře
• s úhradou osvětlení na vánoční strom a přístřešku pro živý betlém na návsi u pomníku
• se zrušením předkupního práva k pozemkům p.č. 118/1 a 118/11 v k.ú. Braškov, zapsaných
na LV 509
• s výjimkou z doby nočního klidu dne 6. 12. 2014 od 22.00 hod. do 0.30 hod. 7. 12. 2014 (Mikulášská taneční zábava v rest. U Chalupů)
• s programem 2. schůze rady dne 24. 11. 2014

a) volí:

Návrhovou komisi ve složení předseda: Ing. Doksanský, členové Ing. Dolejšová, Bečka
b) bere na vědomí:

1.
2.
3.
4.

Zprávu o kontrole plnění usnesení 20. zasedání zastupitelstva dne 29. 7. 2014
Zprávu o ﬁnančním hospodaření obce k 31. 8. 2014
Informaci o přípravě komunálních a senátních voleb
Informaci o personálních záležitostech v MŠ

c) schvaluje:

1. Aktualizovaný Program výstavby obce
2. Kupní smlouvu o prodeji poz. st. č. 506 společnosti ČEZ Distribuce a.s.
3. Nákup dvou trezorů
d) souhlasí:

1. S přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na
akci „Výtvarná dílna pro děti a dospělé“ ve výši 1 000 000 Kč.
2. S přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na
akci „Revitalizace lesoparku Háj“ ve výši 1 573 093 Kč.
3. S výsledkem výběrového řízení na zhotovitele pilotního projektu “Aplikace EVVO při prosazování
environmentálních funkcí krajiny a stabilizace rozsahu zastavěné části území v rámci přípravy,
projednání a realizace změny č. 1 Územně plánovací dokumentace obce Braškov” společností
ECODIS s.r.o. za 738 100 Kč vč. DPH.
4. S výsledkem výběrového řízení na zhotovitele akce „Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ“ –
ﬁ rmu HORA COMPANY s.r.o. za cenu 7 631 004 Kč vč. DPH.
5. S výsledkem výběrového řízení na akci „Výtvarná dílna pro děti a dospělé“ ﬁrmou KOSTAV s.r.o.
za 2 715 716 Kč bez DPH.
6. S výsledkem výběrového řízení na tech. dozor investora Ing. J. Rysem
7. S úhradou víceprací na akci „Vítejte v Braškově – podpora a rozvoj cest. ruchu v obci Braškov“ ve
výši 855 520 Kč bez DPH.
8. S úhradou víceprací na akci „Braškov – lokalita Toskánka – komunikace pro pěší“ ﬁ rmě Silnice TS
s.r.o. za zřízení vjezdů ve výši 949 806 Kč bez DPH a ﬁrmě Josef Votava za nové veřejné osvětlení
ve výši 105 000 Kč bez DPH.
9. S výběrem administrátora akce „Snížení prašnosti v obci Braškov“ ing. T. Hlavatým za částku
48 000 Kč.

Usnesení
22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného
dne 6. října 2014 v restauraci U Chalupů na Braškově
Zastupitelstvo po projednání:
a) volí:

Návrhovou komisi ve složení předseda: Ing. Dolejšová, členové Ing. Kolrusz, Votava
b) bere na vědomí:

Výběr zhotovitele na akci „Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ“ – ﬁrmu KOSTAV s.r.o., Malé
Kyšice za cenu 7 839 720,91 Kč vč. DPH.

Usnesení
ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne
3. listopadu 2014 v restauraci U Chalupů na Braškově

2. schůze rady 24. 11. 2014
Rada obce Braškov po projednání:
•
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
souhlasí
s úpravou programu 1. zasedání ZO – 15. 12. 2014
při příležitosti rozsvícení vánočního stromu dne 30. 11. 2014 s příspěvkem ve výši 12 tis. Kč
na občerstvení Letohrádku Vendula
•
s malým ohňostrojem dne 5. 12. 2014 do 22.00 hod. před restaurací Pod Hvězdičkami
•
s uzavřením smlouvy o obstarání věci na rok 2015 s Psím útulkem Bouchalka ve výši 20 tis. Kč
•
s programem 3. schůze rady dne 1. 12. 2014
•
•

HEJTMAN MILOŠ PETERA OCENIL
DOBROVOLNÍKY ZA PÉČI O VÁLEČNÉ HROBY
Pamětní listy a plakety dostali 20. listopadu na Krajském úřadu Středočeského kraje lidé, kteří se nezištně starají
o válečné hroby. Ocenění jim předal
hejtman kraje Miloš Petera a ředitel Odboru pro válečné veterány Ministerstva
obrany ČR plukovník Eduard Stehlík.
„Bylo mi ctí, že jsem mohl předat
ocenění vám, kteří svůj čas a energii
věnujete péči o válečné hroby. Mnoho
spoluobčanů je míjí bez povšimnutí.
Přitom jsou připomínkou hrdinství, boje
za vlast a neumírající národní naděje.
Jsem proto rád, že jsme snahu těchto
dobrovolníků mohli ocenit,“ uvedl středočeský hejtman Miloš Petera.
Slavnostního aktu se za kraj zúčastnili
také radní pro oblast památkové péče
a kultury Zdeněk Štefek a radní pro oblast regionálního rozvoje Karel Horčička,
který poznamenal: „Způsob, jakým se

staráme o pozůstatky hrdinů bojujících
v mnoha válkách, které prošly naším
územím, je důkazem míry soudržnosti
národa. Podle úrovně péče o válečné
hroby se můžeme řadit k vyspělým
národům. Přál bych si, aby se podobné
péče dostávalo i památce našich vojáků,
kteří jsou pochovaní v zahraničí.“
Pamětní plakety a listy letos obdrželi:
Město Bystřice (nominováno Městským úřadem Benešov) – převzal starosta Daniel Štěpánek
Město Týnec nad Sázavou (nominováno Městským úřadem Benešov) – převzal starosta Martin Kadrnožka
Miroslav Pavlík (nominován Městským úřadem Neratovice) – pomník
v Mlékojedech
Obec Braškov (nominována Statutárním městem Kladno) – převzal starosta
Vladimír Dráb

František Nešněra in memoriam (nominován Městským úřadem Nymburk)
– ocenění převzala jeho vnučka Anna
Paláková
Obec Stratov (nominována Městským úřadem Lysá n. L.) – převzal starosta Josef Horvát
„Připomínáme si letos první světovou
válku a příští rok druhou. Ctíme ty, kteří
položili život za naši svobodu a oceňujeme i ty, kteří se o pomníky padlých
starají. Děkuji jim. Jsem rád, že Středočeský kraj na tuto péči přispívá i finančně, dotace je možné získat z Fondu
kultury a obnovy památek,“ řekl radní
pro oblast kultury a památkovou péči
Zdeněk Štefek.

Zastupitelstvo obce, zvolené v komunálních volbách 10. 10. 2014, 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.
c) schvaluje:

1. V souladu s § 96 zákona o obcích jednací řád zastupitelstva.
2. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva podle Nařízení vlády č. 459/2013 Sb. z 18. 12. 2013
Sb., snížené o 10 %.
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. arch. Kateřinu Dolejšovou, ing. Miroslava Doksanského a Pavla Stádníka
e) zřizuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 , písm. l) zákona o obcích:

1. Finanční výbor
2. Kontrolní výbor
Volí do funkce
předsedy ﬁnančního výboru: ing. Moniku Randákovou Ph.D.
členů ﬁnančního výboru: Jiřího Petáka a Štěpánku Pilátovou
předsedy kontrolního výboru: ing. Miloslavu Vostrou
členů kontrolního výboru: Jiřího Sochnu a Pavla Horníka
f) souhlasí:

1. S výsledkem výběrového řízení a uzavřením smlouvy s dodavatelem zametacího vozu ﬁrmou
Šípal s.r.o. za cenu 3 204 080 Kč s DPH
2. S dodatkem o navýšení ceny díla na akci “Revitalizace lesoparku Háj” o 200 tis. Kč
3. S dodatkem o navýšení ceny díla na akci “Vítejte v Braškově” o 1 563 tis. Kč
4. S vypsáním výběrového řízení na údržbu veřejné zeleně na zkušební dobu 1 rok

Ocenění předali hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (vlevo) a ředitel Odboru pro válečné veterány
Ministerstva obrany ČR plukovník Eduard Stehlík (uprostřed).
Otištěno v deníku Právo, 22. 11. 2014

Zprávy z obecního úřadu
PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV  PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 20142018
NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)
NÁZEV AKCE – PROJEKTU

z toho

STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE
CELKEM

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

TRÉNINKOVÉ SPORTOVIŠTĚ PRO HASIČE

Po zpracování dokumentace bude
požádáno o územní souhlas.

ÚPRAVA VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ V OBCI BRAŠKOV VČETNĚ
ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠŤ

Bude požádáno o souhlas s územně
plánovací dokumentací.

IZOLAČNÍ ZELEŇ TOSKÁNKA
CHODNÍK VALDEK–VELKÁ DOBRÁ
(CYKLOSTEZKA)

Je zpracována studie.

CHODNÍK TOSKÁNKA VČETNĚ ÚPRAVY VJEZDŮ Vydáno stavební povolení.

7500

DOTACE

NÁKL.
OBCE

6500

1000

Zatím nejsou známy.

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE

MANAŽER
PROJEKTU

POZNÁMKA

Je zpracována projektová
dokumentace, která se upravuje Ing. Dolejšová,
a rozšiřuje jako podklad pro
B. Bečka
stavební povolení.

Jde o likvidaci havárie a rekonstrukci celé střechy.
Je odsouhlasena dotace z ROP. Administrace a výběr
zhotovitele zajišťuje společnost M-Finance, s.r.o.,

Zatím není zpracována
projektová dokumentace.

Ing. Dolejšová,
M. Chalupová

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

1200

1140

60

Zpracovává se projektová
dokumentace + rozpočet.

Ing. Dolejšová,
P. Novotná

Jde o výsadbu zeleně na vybraných lokalitách - veřejná
prostranství Toskánka, Valdek, Braškov. Očekáváme
vyhlášení vhodného dotačního programu.

902

738

164

Zpracována studie a ověření
množství bahna

Ing. Dolejšová

Akce je dokončena a je zařazena v rozpočtu.

2150

1500

650

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

Po zpracování dokumentace bude požádáno o dotaci SFDI.

2964

2014

950

Zpracována projektová
dokumentace + rozpočet

Ing. Dolejšová

Jde o chodník podél silnice v zastavěné části Toskánky.
Získána dotace od SFDI. Letos budou dokončeny chodníky
v r. 2015 pak úpravy vjezdů.

ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA

Doc. Černoch požádán o prodej části
rybníka.

500

0

500

Zpracována studie a ověření
množství bahna

Ing. Dolejšová

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

REKONSTRUKCE ULICE AKÁTOVÁ

Dokumentace zpracována a požádáno o
stavební povolení.

3787

3218

569

Dokumentace zpracována.
Chybí stavební povolení na II.
část.

Ing.Dolejšová

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

REKONSTRUKCE ULICE K HÁJI VALDEK

Dokumentace zpracována, stavební
povolení vydáno.

2015

1713

302

Dokumentace zpracována.
Vydáno stavební povolení.

Ing. Dolejšová,
Ing. Doksanský

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

REKONSTRUKCE ULICE V PODLÍSKÁCH

Vydáno stavební povolení.

3047

2590

457

Dokumentace zpracována.
Vydáno stavební povolení.

Ing. Dolejšová

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

REKONSTRUKCE ULICE V DUBINÁCH

Bude požádáno o stavební povolení.

1049

892

157

Dokumentace zpracována.
Vydáno stavební povolení.

Ing. Doksanský,
p. Haas

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

REKONSTRUKCE ULICE V ZÁTIŠÍ

Je zpracováno geodetické zaměření.

Zatím nejsou známy.

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

Budeme vyčkávat na vyhlášení vhodného dotačního titulu.

REKONSTRUKCE ULICE K HÁJI (BRAŠKOV)

Je zpracováno geodetické zaměření.

Zatím nejsou známy.

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

Budeme vyčkávat na vyhlášení vhodného dotačního titulu.

REKONSTRUKCE ULICE U DUBU

Po dokončení dokumentace bude požádáno o stavební povolení.

ÚPRAVA BRAŠKOVSKÉHO POTOKA VČETNĚ
REVITALIZACE STUDÁNKY

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

NOVÁ VÝSADBA IZOLAČNÍ ZELENĚ V OBCI
BRAŠKOV A OBNOVA POLNÍ CESTY

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

3392

3052

ÚPRAVA VEŘ. PROSTRANSTVÍ V OBCI
BRAŠKOV – VÝSADBA NOVÉ ZELENĚ

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

785

700

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

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

REKONSTUKCE OBJEKTU NA HŘBITOVĚ
MALÉ PŘÍTOČNO

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

HASIČSKÁ TECHNIKA

6500

Záměr schválen na 20. zasedání zastupitelstva obce 28. 7. 2014

PILOTNÍ PROJEKT – 1. ZMĚNA ÚZEMNÍHO
PLÁNU

Záměr schválen na 20. zasedání zastupitelstva obce 28. 7. 2014

CHODNÍK VALDEK–BEZDĚKOV

Záměrem je zřídit chodník podél komunikace pro bezpečnou chůzi.

VÍCEÚČELOVÁ HALA NA STADIONU
J. VALEŠE

Záměrem je rozšířit možnosti společenských a sprotovních aktivit.

Ing. Dolejšová,
Ing. Doksanský

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

Zpracován projekt.

Ing. Dolejšová

Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu. Nutno
dořešit majetkoprávní vztahy.

340

Zpracována projektová
dokumentace.

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

Přidělena dotace SFŽP. Vybrán zhotovitel INVENTUM s.r.o.

85

Zpracována projektová
dokumentace.

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

Přidělena dotace SFŽP.Probíhá výběrové řízení.

Nutno připravit paspotizaci pro
projekt.

Ing. Doksanský

Nutno opakovaně požádat o dotaci v r. 2015..

Zpracován návrh studie.

Ing. Dolejšová

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

Hasičská stříkačka.

T. Votava

Připravuje se výběrové řízení na dodavatele.

0

celkem cca 15000

Zatím nejsou známy.

Nejsou známy.

7000

ROZVOD OPTOVODIČŮ A VAROVNÝ SYSTÉM

Dokumentace zpracována.

0

6000

1000

Zatím nejsou známy.

750

600

150

Je nutné připravit výběr zhotovitele dokumentace.

Zpracován záměr.

Nejsou známy.

28000

25200

2800

Je zpracována dokumentace a
vydáno stavební povolení.

Ing. Dráb
Ing. Kolrusz

Dotace přidělena, vybrán zhotovitel ECODIS s.r.o..

?

Připravuje se výběrové řízení na projektanta.

Ing. Dolejšová

Očekáváme vyhlášení vhodného dotačního titulu.

KOMENTÁŘ K PROGRAMU VÝSTAVBY PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 20142018
Předložený „Program“ byl několikrát projednáván a v závěru schválen Radou obce Braškov.
Program již neobsahuje akce, dokončované v závěru r. 2014 a je představou dalšího rozvoje obce. Realizace jednotlivých akcí je u řady z nich solidně projektově připravena, ale zcela jednoznačně závisí na
možnostech získání dotací s minimální spoluúčastí obce při jejich ﬁnancování.
František Haas

Zprávy z obecního úřadu
Výsledek hospodaření obce k 31. 10. 2014
výsledek od
začátku roku
P Ř Í J M Y
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)
daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin.
daň z příjmů FO ze sam.v.č.
daň z příj. fyz.os. z kap. výn.
daň z příj.práv.os.
daň z přid.hodnoty
pop.ze psů,ost.daně
daň z nemovitosti
NEDAŇOVÉ
pronájmy
odpady
zn.na popelnice
pytle na tř.od.
popl.velk.a neb.odpad
správní poplatky
Ekokom
výtěž.VHA
prodej pozemku
Ostatní nedaň.příjmy
tiskopisy,ost.popl
vstupenky hřiště
úroky z BÚ
DOTACE - OÚ - státní správa
DOTACE-volby do zastup.a Senát
DOTACE-volby do EP
DOTACE-izolační zeleň Toskánka
DOTACE-přístavba OÚ-doplatek
DOTACE SFŽP-chodník Toskánka
DOTACE-Výtvarná dílna pro děti a dospělé
DOTACE-Galerie
DOTACE-Vítejte v Braškově
OSTATNÍ PŘÍJMY:
Smlouva hasiči (Kyšice)
Smlouva hasiči (V.Dobrá)
Příspěvek na VO kruhobvého objezdu
Věcné břemeno
pojistné náhrady-prodejna,vratka vodné
Hudební festival-sponz.dar

rozpočet po
změnách

schválený rozpočet

%

7 220 684,28
1 615 824,27
170 496,25
190 940,41
1 757 594,64
3 473 128,71
12 700,00
521 919,66

8 000 000,00

90%

538 000,00

97%

6 202,00
607 314,00
482 989,00
22 935,00
101 390,00
9 790,00
43 113,00
38 910,63
37 100,00
25 035,92
2 020,00
17 725,00
5 290,92
151 670,00
30 000,00
17 800,00
736 295,40
963 987,00
0,00

10 000,00
650 000,00

62%
93%

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

49%
86%
52%
112%
37%

182 000,00

83%

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

100%
100%
107%
0%
0%
0%
50%

7 122 345,91

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

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

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

17 712 402,80

29 818 800,00

59%

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

161 323,30
200 000,00
34 345,00
18 000,00
13 032,00
145 586,00
30 217,66
84 377,00
283 791,00
107 273,00
459 978,00
688 904,20
406 590,00
272 967,00
9 347,20
154 830,00
186 035,21
97 328,25
2 635 253,44
498 339,00
641 828,00
190 695,00
220 199,00
160 461,00
102 605,00
2 697,00
29 100,00
34 495,00
45 000,00
38 334,59
30 788,00
1 980,00
9 753,00
21 412,60
30 615,00
3 768,00
45 668,55
10 201,18
5 387,00
3 993,00
327 247,52
1 145,00
5 057,00
24 650,00
500,00
149 334,00
20 000,00
120 744,00
94 962,00
4 800,00
17 800,00

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

108%
100%
86%
51%
33%
97%
60%
56%
95%
43%
77%
92%

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

77%
74%
97%
77%

celkem

PŘÍJMY CELKEM

INVESTIČNÍ:
projekty a inž.činnost
koﬁn.investic"Programu výstavby"
nákup pozemku
doplatek na chodník Braškov-Kyšice
ul.Budovatelů-vícepráce dopl.
Vítejte v Braškově
chodník Toskánka
příspěvek na vyhlídku-V.Dobrá
VO ul.Akátová
Výtvarná dílna pro děti a dospělé
nákup prodejny Braškov
kamerový systém-prodejna,trezor

NEDAŇOVÉ
pronájmy
odpady
zn.na popelnice
pytle na tř.od.
popl.velk.a neb.odpad
správní poplatky
Ekokom
výtěž.VHA
Ostatní nedaň.příjmy
Hasiči-smlouva s obcí Kyšice
Hasiči-smlouva s obcí Velká Dobrá
DOTACE - OÚ - státní správa
DOTACE na akci "Vítejte v Braškově"
DOTACE-čistící vůz
DOTACE-Výtvarná dílna pro děti a dospělé
DOTACE-Galerie
Věcná břemena
Příspěvek na VO kruhový objezd
Hudební festival-sponz.dary

873 000,00
10 000,00
650 000,00

20 000,00
50 000,00
75 000,00
68 000,00
12 000,00
24 000,00
182 000,00
7 015 000,00
2 884 000,00
250 000,00
1 573 000,00
10 000,00
50 000,00
50 000,00

PŘÍJMY CELKEM

22 461 000,00

V Ý D A J E :
NEINVESTIČNÍ
správa OÚ
příspěvek na provoz hřbitova M.Přítočno
Sdružení dobrovol.hasičů
Sportovní aktiv.mladých hasičů
Sbor pro občanské záležitosti
knihovna - knihy a odměna
MŠ - příspěvek na provoz
kronika - materiál a odměna
rozvoj a podpora mlád.oddílu kopané
hřiště Valdek-dotace na provoz
dětské hřišrě Braškov
údržba a opravy silnice,chodníky, rybníky
veřejné osvětlení - el.energie + údržba
údržba veřejná zeleň
odpady celkem (VaN,CZ Ekologie)
MPS zál.na známky
likv.velko.odpad,pytle
nebezp.odpad
Hospic ,Pion.Unhošť,AVES,-sponz.dar
Valdecký háj-příspěvek

3 965 000,00
100 000,00
250 000,00
200 000,00
40 000,00
140 000,00
200 000,00
35 000,00
180 000,00
120 000,00
50 000,00
100 000,00
550 000,00
500 000,00
750 000,00
406 590,00
272 967,00
9 347,20
25 000,00
100 000,00

INVESTIČNÍ:
předprojekt.,projektová a inž.činnost a stavební dozor
koﬁnancování investic "Programu výstavby"
Pilotní projekt
čistící vůz
nákup prodejny Jednota
Výtvarná dílna pro děti a dospělé

600 000,00
119 000,00
750 000,00
400 000,00
1 000 000,00
2 187 000,00

7 305 000,00

5 056 000,00

celkem

13 826 770,01

27 284 800,00
12 461 000,00
10 000 000,00

22 461 000,00
-12 461 000,00
-10 000 000,00
0,00

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný

Volby do senátu

17 800,00

100%

5 558 580,06

6 834 000,00

81%

1 176 287,00
0
371 210,00
0
406 911,00
10 242 472,01

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

90%
0%
100%
0%
152%
58,00%
0%

23 000,00

2 000 000,00
1 200 000,00

0%
100%
0%

20 000,00
71 874,00

13 826 770,01

27 284 800,00

51%

VÝDAJE CELKEM

19 385 350,07

34 118 800,00

57%

2 679 401,34
183 424,93
12,92
27 912,00

538 000,00

Rozpočtované příjmy
Rozpočtované výdaje
Splátka úvěru
přebytek

96 000,00

-19 385 350,07
17 712 402,80
-1 672 947,27
4 563 698,46
2 890 751,19

9 000 000,00

Splátka úvěru

celkem

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

P Ř Í J M Y
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)
daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin.
daň z příjmů FO ze sam.v.č.
daň z příj. fyz.os. z kap. výn.
daň z příj.práv.os.
daň z přid.hodnoty
pop.ze psů,ost.daně
daň z nemovitosti

VÝDAJE CELKEM

87%
0%
99%

1 200 000,00
338 016,00

Návrh rozpočtu na rok 2015

kraj: Středočeský, okres: Kladno, obec: Braškov
voliči v seznamu: 840
1. kolo (10. – 11. 10. 2014):
vydané obálky: 411, platné hlasy: 388
2. kolo (17. – 18. 10. 2014):
vydané obálky: 144, platné hlasy: 144

č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

kandidát
jméno
Karel Kasal
Rudolf Carvan
Jiří Landa
Otto Chaloupka
Josef Hausmann
Lenka Kohoutová
Michaela Vojtová
Radek Stehlík
Jana Šrámková
Jiří Dienstbier
—

počet hlasů
1. kolo 2. kolo
9
—
31
—
59
—
15
—
7
—
31
—
75
63
3
—
30
—
128
81
0
—

Zvýšení cen vodného a stočného

Zprávy z komisí
PÉČE O KRAJINU JE NAŠÍM SPOLEČNÝM ZÁJMEM
Na utváření krajiny v katastru naší obce mohou uplatnit svůj vliv všichni obyvatelé, kterým
není lhostejná kvalita životního prostředí. Obecní zastupitelstvo se rozhodlo svěřit tuto závažnou
problematiku ale nejprve do rukou odborníků a proto schválilo výsledek výběrového řízení na
dodavatele pilotního projektu pod názvem „Aplikace EVVO při prosazování environmentálních funkcí krajiny a stabilizaci rozsahu zastavěné části území v rámci přípravy,
projednání a realizace změny č. 1 Územně plánovací dokumentace obce Braškov“. Pod
zkratkou EVVO rozumějme environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, přičemž výraz z angličtiny „Enviroment“ znamená životní prostředí.
Projekt bude zahájen dvěma semináři o významu územního plánování pro kvalitu života v obci. Semináře jsou určeny pro trvale žijící obyvatele obce všech věkových skupin a pro
vlastníky nemovitostí v obci. Účastníci budou poutavou formou seznámeni nejen s významem a
legislativou územního plánování, ale i s jeho dobrými i negativními důsledky. Smyslem semináře je připravit obyvatele pro aktivnější účast v celém procesu, která povede ke kvalitnějšímu a
kompetentnějšímu rozhodování obce o základních otázkách rozvoje života v obci. Bezprostředně
po ukončení semináře proběhne diskuze s občany s cílem zapojení do připravované změny č. 1
Územního plánu.
Místo konání je sál hostince U Chalupů, doba trvání cca 2 hodiny. Náklady zahrnují jak honoráře pro přednášející, tak občerstvení pro přednášející i účastníky.
Proces změny č. 1 Územně plánovací dokumentace bude zahájen tematicky zaměřenými
komentovanými vycházkami do přírody. Cílem je seznámit obyvatele se zajímavostmi okolní
přírody, upozornit na rozdíly biodiverzity mezi intenzivně obdělávanými pozemky a ostatními
ekosystémy, jako úhorem, loukou, lesem a mokřady. Smyslem je také zvýšit zájem o přírodu a

Jezírka v Dubinách

její jedinečnost. Vycházek bude nejméně 5 a budou tematicky zaměřeny na ornitologii, drobnou
zvěř, obojživelníky, botaniku, geologii atp. Budou trvat vždy polovinu dne a budou zakončeny
občerstvením u ohníčku.
Cílové skupiny jsou trvale žijící obyvatelé všech věkových skupin, rodiny s dětmi. Cílem procesu je změna č. 1 Územně plánovací dokumentace a vymezení rozsahu zastavěné části území,
resp. stabilizace maximální přípustné urbanizace. Tím dojde k posílení environmentálních funkcí
krajiny v katastrálním území obce Braškov. Celý proces bude ukončen v závěru roku 2016.
Další fází projektu budou 2 Semináře k SEA. Volně přeloženo SEA znamená Posuzování
vlivů na životní prostředí. V tomto případě tedy jde o posouzení vlivu Územního plánu na udržitelný rozvoj území. Na závěr proběhne diskuze s občany a podnětné příspěvky budou zohledněny
v dokumentaci SEA. Semináře se budou konat opět v sále hospody U Chalupů. Doba trvání cca
2 hodiny a součástí bude občerstvení.
Poslední fází projektu je Zpracování dokumentace SEA a její projednání a dále Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území a jeho projednání.
Cílem je získání sumy informací o životním prostředí a o vlivu navrhovaných změn. První seminář
proběhne v době zpracování konceptu změny ÚPD a druhý seminář před dokončením dokumentace
SEA, aby mohla být vzata v úvahu případná korekce závěrů po diskuzi s občany.
O průběhu všech fází projektu budou občané rovněž informováni prostřednictvím úřední
desky, webových stránek a Braškovských novin.
Ing. Jiří Kolrusz,
komise pro životní prostředí

Izolační zeleň u dálnice

Dubová alej pod Valdekem

HOSPODAŘENÍ S ODPADY V OBCI BRAŠKOV A SBĚRNÉ MÍSTO
Na počátku letošního prosince proběhlo školení pro zástupce obcí středočeského kraje „Jak dál
s odpady?“. Kromě mnoha statistických údajů, týkajících se úrovně odpadového hospodářství,
se lektoři věnovali především hlavnímu cíli. Tím je nutnost deﬁnitivního ukončení skládek
odpadů v roce 2024. Nejedná se jen o rozhodnutí Evropské unie, ale o nejvyšší čas zdravého
rozumu. Do tohoto termínu porostou každým rokem razantně poplatky za ukládání odpadu na
skládky, což bude jedním z motivačních opatření pro zlepšení kázně při třídění. Proto bude nutno
zdražovat poplatky za známky na popelnice s netříděným odpadem. Ze všech složek komunálního
odpadu – tříděného, bioodpadu, velkoobjemového a směsného – tvoří největší podíl 68 % – právě odpad směsný (netříděný). Vzhledem k tomu, že dotřiďovacích linek je jen mizivé množství,
ukládá se tedy drtivá většina komunálního odpadu včetně nebezpečného na skládky v přírodě.
Kdo nevěří, ať si udělá výlet na tuto skládku středočeského kraje pár kilometrů za obcí Lány
u Rynholce. Do cílového roku 2024 zbývá pouhých 9 let. Odborníci nás lehce přesvědčili, že není
času nazbyt. Do té doby je nutno připravit značné množství organizačních, právních, legislativních,
technických, dopravních a logistických kroků pro likvidaci těchto odpadů ve speciální spalovně.
V západní Evropě je to již ověřená cesta. Avšak není reálná pro tak vysoký podíl komunálního
odpadu. Proto je nutno zásadně zlepšit úroveň třídění a lépe hospodařit s bioodpadem, který
také do popelnic nepatří.
Pro posílení snahy občanů ke třídění jsou rozhodující zejména tato dvě hlediska:
• Motivace ke třídění
• Vzdálenost k odkládacímu místu
Pro motivaci ke třídění někomu stačí jen vrozený smysl pro pořádek a dobrý pocit z šetření
přírody. Na druhé straně je asi pro většinu rozhodující ﬁnanční hledisko. Proto jsme v zářijovém
vydání Braškovských novin zveřejnili názorný návod k úsporám nejen rodinných, ale i obecních
výdajů. Z uvedené tabulky je zřejmé, že úspory jsou přímo závislé na úrovni třídění. Například
roční náklady na odpady pro dům obydlený 4 osobami mohou být:
• 3 070 Kč při nevyhovující úrovni třídění (červená známka)
• 2 770 Kč při průměrné úrovni (zelená známka)
• 2 450 Kč při dobré úrovni (žlutá známka)
• 1 600 Kč při výborné úrovni (bílá známka)
Pro srovnání nutno ještě dodat, že v případě přechodu ze stávajícího obecního systému na jednotný zákonný poplatek (na osobu a rok) 1 000 Kč, by tyto roční náklady na dům činily 4 000 Kč.
Dále je z tabulky zřejmé, že při výborné úrovni třídění bohatě stačí svoz popelnic pro směsný
odpad nejvýše 6× za rok, to znamená 390 Kč za 6 bílých známek pro jednorázový svoz. V zimní
sezóně nelze totiž svážet bioodpad. Naproti tomu červená známka pro týdenní svoz při nevyhovující úrovni stojí 1 660 Kč. Proto je při kvalitnějším třídění snadné pronajmout třeba velkou

hnědou bionádobu za 890 Kč na rok a ještě ušetříme. Ta pojme při čtrnáctidenním svozu nejen
bioodpad z kuchyně, ale i z běžně velké zahrady včetně posečené trávy. Červená známka pro
směsný (netříděný) odpad bude v příštích letech významně zdražovat, protože musí skončit
skládkování odpadů v přírodě.
Vzdálenost k odkládacímu místu hraje významnou roli, jak potvrzují naše i zahraniční
zkušenosti. Lidé jsou totiž od přírody pohodlní a odmítají s odpady chodit příliš daleko. Nejen
v západní Evropě se proto nejlépe osvědčil systém svozu tříděného komunálního odpadu v plastových pytlích přímo od domu. V některých zemích jsou již průsvitné pytle na tříděné druhy
poskytovány zdarma s výjimkou pytle červené barvy na zbytkový směsný odpad. Červený pytel
je však tak drahý, že lidé raději důsledně třídí. Hustší síť barevných kontejnerů je v některých
sídelních útvarech stále potřebná, i když neprospívá příliš vzhledu. Sběrné dvory mají přísné
nároky nejen na vhodné umístění, ale i na inženýrské sítě, vybavení a obsluhu. Navíc nevýhodou
jsou největší vzdálenosti pro občany. Náš obecní systém je tedy kombinací svozu odpadů od
domu (plasty, papír, bioodpad v hnědé a zbytkový odpad v šedé nádobě, sběrných kontejnerů
na 3 místech obce pro barevné a čiré sklo a jednoho sběrného místa naproti Stavimatu pro
velkoobjemový odpad, kovy, elektroodpad a kompostovatelný bioodpad. Termíny otevření sběrného
místa jsou předem oznamovány, což je naprosto v souladu s platnou legislativou.
Pro sběr kompostovatelného odpadu, převážně posečené trávy a větví z prořezu stromů je
však hnědá bionádoba pro dům i zahradu ideální řešení. Větve lze po rozřezání a usušení použít
jako palivo, případně po štěpkování uložit do bionádoby. Přibývá i domů, kde se bioodpad řeší
ideálně vlastním kompostem. Proto je možno setrvat u osvědčeného sezónního provozu sběrného místa s termíny oznamovanými letáky do schránek s tím, že pro sečenou trávu z několika
nevybavených nemovitostí je možno počítat dočasně s provozem poslední sobotu v měsíci. Pro
velkoobjemový odpad je vhodný rovněž sezónní provoz oznamovaný na jaře a na podzim. Bikranová bedna je umístěna na sběrném místě naproti Stavimatu. Nebezpečný odpad je řešen
organizovaným mobilním svozem, protože na sběrném místě být ani nesmí.
Závěr
S přihlédnutím k dosavadním zkušenostem a také poznatkům z regionálních i krajských školení se domníváme, že náš obecní systém se vyvíjí správným směrem. Především jsme dokázali
udržet systém, který má motivační charakter. To znamená, že neakceptujeme nesmyslný jednotný
poplatek na občana, ale nabízíme možnost úspor za zlepšení úsilí občanů o kvalitu třídění. Současně je náš systém v souladu s evropským trendem k ukončení skládkování.
Ing. Jiří Kolrusz,
komise pro životní prostředí

ZPRÁVY ZE STAVEBNÍ KOMISE
Slavnostní zakončení projektu: „VÍTEJTE V BRAŠKOVĚ – podpora a rozvoj cestovního
ruchu“
V pátek 5. 12. 2014 byl slavnostně zakončen projekt „VÍTEJTE V BRAŠKOVĚ – podpora a rozvoj
cestovního ruchu“. Celý projekt vznikl díky získané dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy 2007–2013 (dále jen ROP). Na slavnostním zakončení byl přítomen
i náměstek ředitele ROP SČ ing. Tomáš Oliva. Návštěvníci si mohli prohlédnout nově dokončený
objekt Muzea sportu s infocentrem, úschovnou kol a zavazadel, který vyrostl na fotbalovém
stadionu J. Valeše. Další neméně zajímavou realizací byla rekonstrukce půdních prostor na OÚ,
kde vznikla Interaktivní vlastivědná expozice pro děti i dospělé. Doplňkovými stavbami
k celému projektu pak byly parkoviště (před sportovním stadionem Jaroslava Valeše) a informační
a orientační systém obce (při vstupech do obce
a v okolí cyklostezky Kladno–Kačák).

Tabule „Vítejte v Braškově“

Chodník v ul. Pražská (Toskánka)
Poslední říjnový týden dokončila společností SILNICE TS s.r.o. práce na chodníku
v ul. Pražská (Toskánka). Stavba byla spoluﬁnancována ze Státního fondu dopravní
infrastr uktur y. Celkové ná klady stavby
dosáhly částky 2 897 704 vč. DPH, dotace ze
SFDI 1 682 000 Kč a spoluúčast obce Braškov
činila 1 215 704 Kč. Realizací chodníku podél
komunikace v ul. Pražská se zvýšil bezpečný
pohyb chodců, hlavně pak dětí. Pro větší

bezpečnost zde byl vybudován nasvětlený přechod pro chodce a přechodové místo do ulice Polní.
Chodník byl doplněn veřejným osvětlením.
Revitalizace lesoparku Háj
Další stavbou, která se přiblížila ke svému dokončení, je projekt Revitalizace lesoparku Háj.
Dokončeny byly již nové výsadby stromů a keřů, u stávajících stromů byly provedeny ozdravné
řezy. Nyní probíhají dokončovací práce na výstavbě konstrukce dřevěného pódia a úpravy hlediště
s osvětlením. Na projekt obec získala dotaci ze Středočeského kraje z Fondu životního prostředí a
zemědělství ve výši 1 573 093 Kč. Celý projekt by měl být dokončen do konce tohoto roku.
Ing. arch. K. Dolejšová, předsedkyně stavební komise

Chodníky na Toskánce

Hasiči informují

Z mateřské školy

Od minulého čísla braškovských novin se naše jednotka účastnila kromě výcviku i dvou výjezdů
Dne 14. 9. 2014 v 11.31 se na mobilech členů výjezdové jednotky objevila zpráva: „Kladno, Braskov,
DN, jedno OA bez zraneni, u fotbaloveho hriste, naraz do sloupu vysokeho napeti asi, PCR na ceste, DOPRAVNI NEHODA UKLID“. Jednotka vyjela v počtu 1+8 s technikou LIAZ 101 CAS-K25. Na místě bylo
nejdříve provedeno odklonění dopravy po místních komunikacích. Po provizorním zajištění přeraženého
dřevěného sloupu veřejného osvětlení, odstranění překážky a úklidu vozovky se jednotka vrátila zpět na
základnu. Hned o tři dny později to nebyl zásah, ale celodenní tématický výcvik s vrtulníkem a plněním
bambivaku pořádaný HZS Kladno. Použitá technika: CAS 32-T138 a DA VW Transporter. Cílem výcviku
bylo plnění bambivaku, součinnost zúčastněných jednotek, komunikace mezi jednotkami PO a posádkou
vrtulníku pomocí RDST a navádění vrtulníku pomocí RDST na místo hašení. Naše jednotka ještě na
začátku výcviku vytvořila u Braškovského rybníka čerpací stanoviště skládající se z čerpadel HONDA a
HERON . Výcvik proběhl úspěšně a po jeho ukončení jsme na základně provedli základní ošetření výstroje
a techniky. Výcviku se zúčastnilo 10 členů jednotky.
27. 10. 2014 byla vyslána naše jednotka na požár elektroinstalace v RD. Poprvé v praxi byl příkaz
k výjezdu vytištěn pomocí aplikace na tiskárně v hasičárně a bylo k navigaci použito nového tabletu
zakoupeného z dotace STČ kraje. Jednotka vyjela s technikou CAS K25 LIAZ101(1+7). V Kyšicích v ulici
V Kačovech se však č.p. 160 nenacházelo a tak jsme se společně s jednotkou HZS Kladno a JSDH Unhošť
vydali k bývalému zahradnictví, což byl další orientační bod uvedený oznamovatelem. Tam již čekala
hlídka OO PČR Unhošť a ani tam se místo události nenacházelo. Po nalezení místa události byla naše
jednotka ponechána na místě jako záloha. Jednalo se o požár obytné „Unimo“ buňky v prostoru prostupu
komínu. Po cca 30 minutách byla velitelem zásahu jednotka odeslána zpět na základnu. Tradiční účast
otce Daniela při rozsvěcení vánočního stromu o první adventní neděli, jsme využili k vysvěcení sochy
patrona hasičů svatého Floriana, nově umístěného v nice na budově hasičárny.
A protože je toto poslední letošní číslo Braškovských novin, nezbývá než vám všem popřát klidné a
radostné prožití vánočních svátků a úspešný vstup do nového roku 2015.
Hasiči Braškov

Knihovna

Čtvrtek 27. 11., ještě před rozsvícením vánočního stromu v obci, jsme společně s maminkami a dětmi
strávili ve školce v plné píli.
Výroba a zdobení adventního věnce umožnily prožít hezké chvíle dětem i maminkám. Škola zajistila
materiál a maminky s dětmi fantazii a šikovné prstíky. Věnce se všem náramně povedly a věříme, že tato
nově zavedená tradice přinesla všem zúčastněným radost a pohodu před vánočním shonem. Nabízíme
několik ukázek z této akce.
Kolektiv mateřské školy, zároveň s touto zprávou, přeje všem dobrým lidem klidné a šťastné Vánoce.

Okénko pro děti

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ? VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
BELETRIE
Andrews, V.: Lístky ve větru
Boček, E.: Deník kastelána
Cimický, J.: Dvířka do neznáma
Ciprová, O.: Hříšná královna
Ciprová, O.: Uvězněná královna
Cornwell, P.: Naleziště
Crombie, D.: Zvuk rozbitého skla
Černá, J.: Kateřina
Denková, M.: Bludiště lásky
Devátá, I.: Všechny mé domovy
Devátá, I.: Radši nekoukat
Doller, T.: Kde hvězdy stále září
Francis, D.: Křížová palba
Francis, D.: Smrtící zkouška
Horáková, N.: Brněnské židovky
Jakoubková, A.: Dopadlo to špatně… vzali se
Jakoubková, A.: Když chceš s mužem býti…
Křístek,V.: Cesta na poledne
Monyová, S.: Zítra vyjde slunce
Moran, M.: Koruna císařovny Josefíny
Morton, K.: Tajemství letního odpoledne
Myers, T.: Šamanovy ženy
Nepil, F.: Po Praze chodím
Pavlovská, H.: Strašná nádhera
Pospíšilová, J.: Nové povídky
Vondruška, V.: Msta písecké panny
Vondruška, V.: Román o růži
NAUČNÁ LITERATURA
Ardanová, J.: Tvůrčí nápady pro dům a zahradu

Milé děti,
Už je pár dní do Vánoc. Ve škole dozněla mikulášská nadílka a začínáme se společně těšit na Ježíška

Carlessi, M.: Nejen květiny z korálků
Ciotti, D.: Současné trendy drhání
Kalaidzidu, E.: Neobyčejné tvoření s dětmi
Liška, V.: Tajemství českých kronik, pověstí a mýtů
Liška, V.: Záhadné osudy postav českých dějin
Neumann, J.: Šumavské střípky
Novák, J.: Hory a kopce opředené tajemstvím
Vaříme s Láďou Hruškou
Vašíček, A.: Záhady Peru
Weissensteiner, F.: Ženy v životě císaře Františka
Josefa
KNIHY PRO DĚTI
Brezina, T.: Tajemství stříbrných vlků
Brezina, T.: Děsivé tajemství
Eislerová, J.: Jak souhvězdí dostala svá jména
Fougerová, I.: Řekni mi jak?
Fougerová, I.: Řekni mi proč?
Kahoun, J.: Knížkový pejsek
Kahoun, J.: O autech. Pohádky
Kahoun, J.: O mašinkách. Pohádky
Kahoun, J.: Pro zvědavá ouška
Kunnas, M.: Nejveselejší kniha o autech
Lhotová, D.: Prázdniny teprve začínají
Nesbo, J.: Doktor Proktor a konec světa
Deník malé čarodějky
Kouzelné pohádky před spaním
Zlatá truhlice českých pohádek
Vašíček, A.: Zajatci Ďáblova chřtánu
1000 nejzvídavějších dětských otázek 1. a 2. díl
Nezbedův humor

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE
Jiří Hanibal: NEKLIDNÁ DUŠE EVY Z ROŽMITÁLU
Nový román předního autora líčí pohnuté, mnohdy dramatické osudy Evy z Rožmberka, sestry
Petra Voka a vladaře Viléma z Rožmberka. Poznáváme celý život této zajímavé a nezávislé ženy; děj
se odehrává na panství v Krumlově, Rožmberku, Hradci a Bechyni. Nakrátko příběh zavede čtenáře
do chorvatského Čakovce a v závěru pak do italské Mantovy.
Eva patřila mezi poslední příslušníky Rožmberků, významného jihočeského rodu. Zatímco
historici se věnovali především Vilémovi, nejvyššímu kancléři Českého království a kandidátovi
na polský trůn, romanopisce naopak okouzlovala postava Petra Voka. Sestra Eva zůstávala v jejich
stínu a stranou pozornosti. A přesto byla tato žena úžasnou osobností, která se vymykala všem
tehdejším představám o úloze ženy ve společnosti. Odmítala podřídit se dobovým konvencím ve
společenském i v soukromém životě. Toužila být rovnocenná mužům – ve vzdělání i v lásce. Vzdorovala příkazům doby a bouřila se proti všemu, co omezovalo její svobodu. Dvakrát si vybojovala
sňatek podle svých představ. Ke konci života plného vášní zatoužila po návratu do Čech. Bohužel,
příliš pozdě…
PŮJČOVNÍ DOBA: STŘEDA 16–18.30 HODIN.
Všem našim čtenářům a přátelům dobrých knih, kteří společně usilují o lepší a kulturnější
život, přeji příjemné prožití Vánoc a do nového roku co nejvíce úspěchů, pevné zdraví,
pohodu a štěstí.
Věra Přibylová, knihovnice

A léta běží…
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Rozloučili jsme se s naším občanem:
Aleš PEZL

Z knihy Petr Šulc a Jaroslav
Krček: KOUZELNÉ VÁNOCE
13. 11. 2014 (71 let)
Čest jeho památce

NÁLEZ PŘEDANÝ NA OÚ BRAŠKOV DNE 14. 10. 2014
Kabelka BENCH, černá koženka s nápisem a zámkem z bílého kovu,
s dlouhým uchem přes rameno, svazkem klíčů a peněženkou.

a na Vánoce. Bylo by škoda nepřipomenout si některé zvyky, které dokážou prchavý prožitek Vánoc
zesílit a prodloužit.
Nejkrásnější období v roce by se nemělo utratit jenom koukáním na televizi. Udělejte si také vycházku
do přírody a přečtěte si pěknou knihu. Obojí vám udělá velkou radost.
Přeji vám dobrou pohodu, pěknou zimu, běloučký sníh, hodně dárečků pro radost a v novém roce
hodně štěstí a úspěchů
Věra Přibylová, knihovnice

Sport
HISTORIE KOPANÉ NA BRAŠKOVĚ
Historii braškovského fotbalu lze rozdělit do tří období.
I.
První období můžeme počítat od roku 1927, kdy vzniká v obci tzv. Jednota proletářské tělovýchovy –
JPT Braškov, která fungovala do roku 1931.
Členy JPT BRAŠKOV v tomto období byli zejména tito borci:
ADÁMEK František, TÁBORSKÝ František, ČÍŽEK Jaroslav, MORAVEC Bohuslav – Sláva, MORAVEC
Ladislav, VALEŠ Bedřich, VALEŠ Ladislav, ŠEMELÍK Rudolf, PRCHAL Karel, KULHÁNEK Jaroslav, SLEZÁK
Jaroslav, SLEZÁK Karel – s přezdívkou KLADÍVKO, STŮJ Karel, BURGR František, KULHÁNEK Václav,
VYŠÍN Josef, KUČERA Adolf, MULÁČEK František – pozdější brankář a sekretář.
Tito jmenovaní se nejčastěji objevovali na soupisce i dění okolo mužstva. Samozřejmě se do činnosti
zapojovali i jiní, ale tento výčet by naplnil skoro celé tyto stránky. V neděli 12. června 1927 odpoledne
při slavnostním otevření hřiště „Pod studánkou“ se tedy v přátelském zápase proti JPT Dobrá počaly
psát dějiny fotbalu na Braškově.
V čele JPT Braškov v tomto období stál Jaroslav VALEŠ, který se tedy stal historicky prvním
předsedou fotbalového oddílu v naší obci.
V důsledku tragických událostí okupace naší vlasti v období II. světové války byl tento obětavý
činovník popraven dne 16. března 1942 v koncentračním táboře Mauthausen.
K trvalému uctění jeho památky a zejména jako výraz ocenění jeho zásluh o rozvoj kopané v obci,
bylo při příležitosti jeho nedožitých 75. narozenin přejmenováno hřiště TJ Sokol Braškov dne 1. 5. 1972
na Stadion Jaroslava VALEŠE.
II.
Druhou etapu vývoje kopané v Braškově můžeme sledovat od roku 1931.
Tehdy dne 15. června došlo k první schůzi Sportovního klubu Braškov, které se v Hostinci
U Chalupů na Braškově zúčastnilo 18 zakládajících členů.
Příčina založení druhého oddílu v obci (protože JPT Braškov v té době ještě fungoval), která v té době
měla 600 obyvatel, je opravdu kuriózní. Podle výpovědi přímých účastníků schůze vznikly v té tobě
neshody mezi většinou aktivních hráčů kopané v JPT Braškov. Záminkou byly rozpory mezi tehdejším
cvičitelem a hráči, protože kromě kopané – fotbalu – měli členové JPT ještě povinnost cvičit – prostná a
pořadová šlechtění těla tehdejším mladíkům neseděla a proto došlo k tomuto trucu.
Prvním předsedou SK Braškov byl zvolen Josef VYŠÍN.
Sportovní činnost byla zahájena ihned, takže již 21. června 1931 byl sehrán první zápas – SK
BRAŠKOV : DOKSY B s výsledkem 4 : 2 pro hostující Braškov.
Během tohoto roku byly hrány pouze přátelské zápasy, a to na hřištích soupeřů. V důsledku tehdejší
hospodářské krize hráči startovali v darovaných dresech od SK Kročehlavy. I ﬁnanční podpora hostinského Chalupy jistě nebyla v té těžké době k zahození. 11. října byl SK Braškov přijat za člena ČSFA
– župa středočeská.
V roce 1931 tedy existovaly v Braškově dva oddíly kopané! Vzájemně se utkaly pouze jednou.
Na hřišti „U studánky“ skončilo utkání nerozhodně 1 : 1. Koncem tohoto roku pak JPT Braškov svoji
činnost ukončil.
1. března 1932 byl SK Braškov přihlášen do mistrovské soutěže – kladenské IV. třídy. Je nutné poznamenat, že nejlepší hráči ze zaniknuvší JPT do SK Braškov nepřešli. Bratři Bedřich a Ladislav Valešové
spolu s Nádvorníkem přestoupili do SK Sparta Kladno. Nejčastější sestava SK Braškov – Pánek, J. Slezák,
Vyšín, J. Ibl, K. Melichar, L. Mikolášek, K. Chalupa, B. Moravec, Prchal, V. Varhulík, A. Kameš.
Z táto doby se zachoval unikátní psaný dokument té doby – Kapitánský denník –, který je nyní
uložen v muzeu sportu na Stadionu J. Valeše.
V roce 1947 se SK Braškov dostává do značných ﬁnančních problémů a rozprodává některé hráče. Zájem
o kopanou v obci upadá a dne 28. října 1948 z rozehraných soutěží odstupuje. Po dlouhých 17 letech.
V letech 1949–1954 se na Braškově fotbal nehrál, hřiště bylo vráceno státním statkům a zbylí hráči
odcházejí k hostování.
III.
K obnovení činnosti, a vlastně třetí etapě života kopané v obci dochází v roce 1954. Hlavní zásluhu
na znovuobnovení fotbalového oddílu mají – KOCOUREK R., SPOUSTA J., BARTOŠ K., KARPÍŠEK S.
Tito pánové rovněž převzali hlavní funkce v prvním výboru TJ Sokol BRAŠKOV.
Výše uvedeného roku díky komisi Národní fronty získává obec do vlastnictví pozemek k vybudování
hřiště – vedle lesa Dubina na Valdeku. Na tomto hřišti se fotbal provozuje dodnes.
Roku 1957 díky nesmírné obětavosti a nadšení místních občanů, a to nejen členů TJ Sokol Braškov,
se podařilo vybudovat kabiny. Na stavbě se postupně vystřídalo 77 Braškováků. Nejvíce brigádnických
hodin odpracovali – KREISINGER J., KOCOUREK R. a CHALOUPKA M. Nutno poznamenat že do té doby
se hráči k zápasům převlékali v Hostinci u Chalupů na Braškově!
V roce 1959 byl nucen Sokol BRAŠKOV prodat rekreační chatu v Krkonoších, aby získal prostředky
na další fungování oddílu.
V roce 1960 byla na hřišti vyhloubena studna a na objektu kabin byla v rámci VI. ročníku memoriálu
Jaroslava VALEŠE odhalena pamětní deska popravenému.
V červenci 1961 se konaly oslavy 30. výročí založení SK Braškov. Na slavnostní schůzi v místním
kině, (nyní znovu obnoveném Hostinci U Chalupů), byl přítomen i jeden z nejúspěšnějších reprezentantů
ČR v historii, legendární brankář vicemistrů světa z roku 1934 František PLÁNIČKA. V rámci oslav
sehrál TJ Sokol Braškov exhibiční utkání se Spartou Kladno, nad níž naši modrobílí zvítězili 3 : 1.
V roce 1963 TJ. Sokol BRAŠKOV poprvé postoupila do I.B třídy. Na podzim tohoto roku byla na hřišti
dokončena výstavba kryté tribuny, která ke svému účelu slouží dodnes.
V roce 1969 bylo na hřišti dokončeno zábradlí kolem hrací plochy.
V roce 1971 na počátku roku, získal TJ Sokol BRAŠKOV pro své mužstvo významnou posilu – Antonína DRÁBA. Tento vynikající fotbalista svoji sportovní kariéru ukončil v úctyhodném věku 50 let
a po celou svoji kariéru byl zářným vzorem pro mladší hráče. K uctění jeho sportovní kariéry a veselé
kamarádské povahy, byla v roce 2011 na Braškově založena nádherná sportovní tradice – Memoriál
Antonína DRÁBA – fotbalový turnaj pro mládež, soutěž, která se v okolí stává legendou, a neobejde se
bez pozornosti médií – tisku i televize.
V roce 1973 získala TJ Sokol BRAŠKOV čestný titul – VZORNÁ TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA.
V roce 1975 po těžkém úrazu v SONP Kladno zemřel vedoucí B – mužstva a trenér lvíčat – žáků –
Ota SŮVA, v němž oddíl ztratil obětavého pracovníka. V tomto roce byla na stadionu Jaroslava VALEŠE
provedena výstavba prvního dětského koutku ve spolupráci se Svazem žen.
V roce 1977 se konaly oslavy výročí 50 let od založení klubu. V rámci těchto významných oslav
byla připravena výstava unikátních fotograﬁí z historie klubu v sále restaurace „Pod Hvězdičkami“ na
Valdeku, dále bylo sehráno utkání se starou gardou SK Kladno, které skončilo vítězstvím Braškova 7 : 3.
Byl vydán pamětní almanach o historii oddílu a pamětní odznaky.
V roce 1986 – 21. 6. – se TJ Sokol Braškov utkal v pohárovém zápase na Velké Dobré s mužstvem
JZD Blšany – pozdějším účastníkem 1. fotbalové ligy. Braškov prohrál 0 : 4. V témže roce Braškováci
postoupili z III. Okresu Kladno s náskokem 8 bodů. Nejlepším střelcem sezony byl Zbyněk SPOUSTA
s 6 brankami, druhý Zdeněk MALEC vstřelil gólů 22.
V roce 1996 – 1. září – TJ Sokol Braškov poráží „zakačáckého“ rivala Běleč na domácím hřišti rozdílem
třídy vysoko 8 : 0! Ale výsledek musel být kontumován ve prospěch hostí kvůli vystřídání většího počtu
hráčů, než pravidla dovolují!

V roce 1997 – 28. června – bylo u příležitosti oslav 70. výročí založení klubu sehráno přátelské
utkání proti „staré gardě“ SK KLADNO. Braškov zvítězil 3 : 0. Večer se v restauraci na Valdeku – „Pod
Hvězdičkami“ všichni sešli k slavnostnímu zasedání a následující družné stolové zábavě.
V roce 2007 – 3. června – po domácím zápase proti Spartě Doly Kladno s výsledkem 8 : 1, si Braškováci
po druhé v historii zajistili postup do I.B třídy.
Po desetiletém působení v elitní okresní soutěži se konečně dočkali! V tomto období mužstvo stavělo
na kvalitní defenzivě, v níž byl oporou exligový P. Brabec a dvojice útočníků Nachtigal – Fuit zajistila po podzimní části soutěže dostatečný bodový náskok před dalšími zájemci o postup. Dále byl kádr
doplněn o kvalitní bratry Maňkoše, a postup se čím dál více stával realitou. Avšak hlavní devizou
byla soudržnost a bojovnost celého týmu. Vedle kapitána M. Veselého, tehdy muže dvojitých plic,
vynikl i 17letý brankář J. Kohout, který v té slavné sezoně vychytal třináct nul, a tedy 390 minut bez
inkasovaného gólu. Na tomto historickém úspěchu se tedy podíleli: trenér – J. Želina, asistent – P. Olič
a hráči: J. Přerost, J. Kohout, L. Fridrich, J. Nachtigal, R. Hlavatý, Z. Dryák, M. Veselý, M. Bach, J. Fuit,
J. Duda, P. Maňkoš, M. Maňkoš, P. Brabec, J. Brabec, K. Chalupa, T. Zelenka a R. Tomáš.
I když je v současné době složení týmu značně odlišné, TJ Sokol Braškov „kope“ I.B třídu dosud.
I v roce 2014.
Další události fotbalového oddílu TJ Sokol BRAŠKOV lze v celku podrobně dohledat
v almanachu vydaném v roce 1977 u příležitosti oslav 50. výročí založení klubu a kronikách
tohoto sdružení, které jsou uloženy ve sportovním muzeu na Stadionu Jaroslava VALEŠE.
Pavel Stádník, kronikář

BRAŠKOVSKÝ FOTBAL A FIRMA KARTEX
Na počátku devadesátých let minulého století začal na Valdeku v ulici V Jezerech podnikat v oboru
tiskařském pan Josef HAVLÍK.
Jednoho středečního podvečera navštívil výborovou schůzi TJ Sokol Braškov, která se konala, jak už
bylo letitou tradicí, v restauraci „Pod Hvězdičkami“.
Na schůzi byli zřejmě přítomni – J. Stádník – tehdejší předseda, J. Kreisinger, J. Malec, J. Kopecký a další.
Pan Havlík objednal všem „výborákům“ sklenku pití, které do té doby v hostinci znali snad z vyprávění –
pravou skotskou – a vyslovil přání sponzorovat zdejší oddíl kopané. Pánové z oddílu panáčkem nepohrdli,
ovšem nabídku ke sponzorství bohužel odmítli, s tím, že sponzorem TJ Sokol již je ﬁrma TOP STAV, která
měla tehdy sídlo na Braškově v budově státního statku (dnes Stavimat) a nebo ﬁrma Kraic (dovoz paliva
se sídlem v Kladně). Pan Havlík tedy poděkoval a odešel. Nutno poznamenat, že za tímto sponzorstvím
od ﬁrmy TOP STAV, byly aktivity některých tehdejších hráčů I.A mužstva.
Avšak toto rozhodnutí se později stalo pro historii braškovské kopané málem osudným!
Firma TOP STAV sice věnovala novou sadu dresů, ale k dalšímu plnění sponzorské smlouvy –
poskytnutí ﬁnanční dotace, řádově několika desítek tisíc korun na další fungování spolku, již nedošlo
a podnik počal ve svých podnikatelských aktivitách upadat. Náhle se TJ Sokol Braškov ocitl zcela bez
prostředků!
Následně byl zvolen nový výbor – předseda: P. Stádník, místopředseda: L. Chalupa, členové: Z. Chalupa, V.Sláma, M.Doksanský, a správcem areálu L. Chalupa. Tento výbor byl tedy postaven před nelehký
úkol – sehnat dostatek ﬁnancí potřebných k fungování oddílu kopané. Na jedné z prvních výborových
schůzí bylo rozhodnuto – oslovit pana Havlíka, jít k němu takzvaně s prosíkem, nasypat si popel na hlavu,
zkrátka pokusit se aby se stal majoritním sponzorem TJ Sokol Braškov. Aby fotbal ve vsi mohl i nadále
fungovat. A tak v průběhu další schůze odchází do tmavého, sychravého večera roku 1993 dvojice mužů,
jejichž kroky končí v ulici V Jezerech a u č.p. 260 zvoní. Těmito troufalými byli P. Stádník a Z. Chalupa.
Mohli být klidně vykázáni, poštván na ně pes, vychrstnuta špína ze dřezu… ale nic takového se nestalo!
Byli vlídně přivítáni, pohoštěni, a majitelem domku pozorně vyslechnuti.
Na další výborové schůzi již mezi členy výboru seděl pan Josef HAVLÍK a od té doby lze počítat
nejúspěšnější období kopané na Braškově. Zejména díky jemu a jeho ﬁrmě KARTEX se začali
Braškováci prohánět po zeleném pažitu v kvalitních slušivých dresech, kopat do míčů renomovaných
značek a brankáři je chytat do kvalitních rukavic. Zkrátka podmínky pro fotbal se v obci díky ﬁrmě
KARTEX zlepšily nevídaně. A neskončilo jen u vybavení jednotlivce! Také zázemí pro sportovce se počalo
modernizovat. Na počátku nového milénia došlo k rekonstrukci kabin postavených v padesátých letech
– nové šatny a zázemí pro rozhodčí včetně nábytku, nové sprchy a WC.
Největším počinem pana Havlíka pak zůstává podíl na získání dotace ve výši 2 mil. Kč na vybudování nové travnaté plochy na Stadionu Jaroslava Valeše. Tato akce byla provedena v roce 2001. Hřiště,
které v době svého budování dobu předběhlo! Kdo by si kdy představil na valdeckém, místy vyšlapaném
trávníku, nový, krásný, trvanlivý „zelený koberec“ s automatickým zavlažováním?! Toto vše se díky
„Pepčovi“ stalo skutečností.
Za toto všechno, co bylo prostřednictvím pana Josefa HAVLÍKA pro sport v obci braškovské
učiněno, současný výbor TJ Sokol BRAŠKOV upřímně a s hlubokou poklonou děkuje.
Dle vlastních vzpomínek sepsal Pavel Stádník, kronikář

Inzerce – tisková zpráva
PROJEKT PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY POMÁHÁ OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ
Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo stát zrovna Vám? Ovládají Vás
pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte, kam přesně se s Vaší tíživou situací obrátit
o radu anebo o pomoc? Nejste v tomto sami! Právě pro Vás je tu totiž projekt „Proč zrovna já?“, který po
celé ČR pomáhá obětem trestné činnosti. „Tento projekt, ﬁnancovaný Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem, je realizován Probační a mediační službou ČR, působí ve více než 40 městech po celé
ČR a je zaměřen na právní a psychosociální poradenství i pomoc obětem trestných činů.
Je důležité zdůraznit, že služby jsou poskytovány naprosto bezplatně a jsou určeny všem, kteří se
cítí byť i subjektivně obětí trestné činnosti, nehledě na svůj věk, pohlaví, způsobenou újmu či fázi trestního
řízení. Každá oběť, ať závažného či bagatelního skutku, si totiž zaslouží adekvátní a individuální péči,
neboť prožívání újmy může být velmi osobité“, komentuje projekt Tomáš Kellner, regionální koordinátor.
V rámci středních Čech působí poradna také i ve městě Kladno na adrese Náměstí 17. listopadu
2840 (středisko Probační a mediační služby v budově Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových). Poradenství poskytují zkušení, empatičtí a vzdělaní poradci, kteří se snaží o maximálně
citlivý, disktrétní a profesionální přístup.
Poradnu lze kontaktovat telefonicky na telefonech +420 737 247 438 nebo 312 602 591, elektronicky
skrze emaily esedlarikova@pms.justice.cz, ivajdlova@pms.justice.cz nebo i osobně bez objednání v rámci
poradenských hodin a to v pondělí od 16 do 18 hodin a ve čtvrtek od 10 do 12 hodin. „Dveře u nás jsou
otevřené, snažíme se maximálně vyjít vstříc a pomoci, uplatňujeme diskrétní a individuální přístup, naše
služby poskytujeme zcela zadarmo. Vzhledem k tomu, že jsme státní organizace, disponujeme kontakty
na spolupracující organizace a orgány činné v trestním řízení, a tak naše možnosti pomoci jsou poměrně
široké“, uzavírá Eva Sedlaříková, jedna z poradkyň pro oběti a vedoucí střediska.
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VÝTVARNÉ KURZY – RADANA ŠVECOVÁ
VŽDY SOBOTA OD 14 HODIN, OBECNÍ ÚŘAD BRAŠKOV
Je NUTNO rezervovat místo: SMSkou, e-mailem,
telefonicky: 420 777 824 395, rada.vytvarky@seznam.cz;
nebo paní Věra Přibylová 420 722 273 344

17. 1. 2015 – FIMO – EXTRUDÉ300 Kč
Velice rychlá a efektivní technika s polymerovou hmotou. Vyzkoušíte
si poskládání vlastního vzoru. Přineste si malou plechovou krabičku.

14. 2. 2015 – BATIKA TEXTILU ZA STUDENA REAKTIVNÍMI BARVAMI200 Kč
Chtěli byste si vyzkoušet batiku kapičku jinak? Trika září pestrostí a
můžete naráz použít všechny odstíny. Přineste si 2 bavlněná BÍLÁ trika.

28. 3. 2015 – VELIKONOČNÍ PŘEKVAPENÍ TÉMA A CENU UPŘESNÍME

Zpěváčci z mateřské školky

foto: Ing. J. Kolrusz
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