BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU
březen 2008

Usnesení

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

6. veřejné zasedání
zastupitelstva obce Braškov,
které se koná

v pondělí 31. března v 17,00 hod.
na Obecním úřadě Braškov
s tímto programem:

5. veřejného zasedání
zastupitelstva obce
Braškov, konaného
dne 17. 12. 2007 na OÚ
Braškov
Zastupitelstvo obce po projednání:
• bere na vědomí

1. Zahájení

1) Informaci o kontrole plnění usnesení 4. zase-

2. Informace o plnění usnesení 5. veř. zasedání a činnosti rady obce

dání zastupitelstva l.10.2007

3. Výsledek hospodaření obce k 31.12.2007

2) Informaci o činnosti rady obce
3) Zpráv u o v ýsledku hospodaření obce

4. Informace o stavu přípravy rozhodujícíchakcí, zařazených do rozpočtu a „Programu rozvoje obce“

k 30. 11.2007

5. Návrh na převody pozemků či jejich směnu

5) Příslib Komerční banky s návrhem na pod-

6. Různé:
– souhlas s výběrovým řízením na
managera projektů EU
– návrh na zahájení přípravy podkladů pro změnu územního plánu
– požadavek na změnu úz. plánu (Š. Hřebíková)
– souhlas se stavbou „Oprava silnice III/0063“
– souhlas se smlouvou o spolupráci se Středočeským krajem při realizaci stavby
„Oprava silnice III/0063“
– informace o stanovisku obce k „Obytnému parku Pletený Újezd“
– informační systém
– návrh delegáta na valnou hromadu VKM a.s.
7. Diskuse

4) Posudek na kácení nevhodných stromů
mínky úvěru na koﬁ nancování investic
6) Požadavek manželů Fridrichových na prodej
pozemku p.č. 24/5
• schvaluje
1) II. aktualizaci „Programu rozvoje obce na rok
2007–13“
2) Rozpočet obce na rok 2008 jako vyrovnaný s
příjmy a výdaji ve výši 9.000 tis. Kč
3) Jednací řád zastupitelstva obce
4) Zavedení známek na separovaný odpad vč.
pytle v ceně 10,– Kč
• souhlasí

8. Usnesení a závěr

1) s návrhem na nákup komunální techniky za
předpokladu získání prostředků mimo rozpočet
obce

KONTROL A
plnění usnesení 5. veřejného
zasedání zastupitelstva obce,
konaného dne 17. prosince 2007
Usnesení neukládalo žádné úkoly. Vzalo na vědomí některé informace, m.j. zprávu o výsledku
hospodaření k 30.11.2007 a posudek na kácení nevhodných stromů. Zastupitelstvo odsouhlasilo nákup
komunální techniky z mimorozpočtových prostředků, smlouvu o pronájmu požární stříkačky jednotce
dobrovolných hasičů, uzavření smlouvy s Městskou policií Kladno na rok 2008 a stanovisko rady obce
k požadavku p. Vondráčka. Konečně toto zastupitelstvo schválilo II. aktualizaci „Programu rozvoje obce“,
rozpočet obce pro r. 2008, nový jednací řád zastupitelstva a zvedení známek na separovaný odpad.

Braškovský rybník

2) s pronájmem požární stříkačky jednotce
Sdružení dobrovolných hasičů Braškov od ﬁrmy
Autodrát za symbolickou 1,– Kč/rok
3) s uzavřením smlouvy s Městskou policií Kladno
na rok 2008
4) se stanoviskem rady k požadavku p. Vondráčka
• nesouhlasí
s umístěním nových reklamních zařízení v
intravilánu obce do doby pořízení nového
jednotného informačního systému

Ročník: 18 Číslo: 1

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
první jarní den se přiblížil, příroda se
probouzí ze zimního spánku a Velikonoční
svátky, svátky jara jsou za námi. Končící
období nebylo zrovna charakteristické pro
zimní čas, asi opravdu něco bude na slovech
o globálním oteplování. Přesto milovníci
zimy mohou zůstat optimističtí, vždyť doba
oteplování předchází vždy době ledové.
Jarní období je symbolem znovuzrození,
rozkvětu a většinou nám všem přináší lepší
náladu. Dny jsou delší, svět je barevnější a
veselejší. Bohužel i příchod jara může přinést
špatné zprávy. Tou největší špatnou zprávou je
pro mne územní řízení okolo výstavby „Obytného parku“ v Pleteném Újezdě. Jedná se o
67 dvojdomků, každý na ploše 375 m2. Tento
projekt má vskutku matoucí název „Obytný
park“. Pod tímto názvem si představuji bydlení
v parku. Na první pohled tedy vše v pořádku.
Až po podrobnějším prostudování reality se
zjistí, že park není. Naopak se jedná o devastaci krajiny a ztrátu identity této lokality. Proto
jsem nesmírně pyšný na občany Toskánky, jak
sami dokáží úspěšně čelit podobným zvrhlostem. Jsem pyšný, že demokracie jim není
cizí a umí s ní pracovat. Že vědí, jak pevně
mají situaci v rukách, že jsou ochotni sami za
záchranu svého životního prostředí bojovat a
že nespoléhají na automatickou pomoc úřadů.
Každý starosta, zastupitelé, pracovníci státní
správy jsou však bez aktivity občanů bezmocní.
Je úžasné, že nemusím být ve střehu a že umíte
svůj životní prostor chránit. Moc vám, vážení
spoluobčané, děkuji.
I díky této zkušenosti z Pleteného Újezdu
Rada obce Braškov rozhodla o tvorbě studie
nového územního plánu. Tento dokument
nebude rozhodně reprezentovat potřeby
vlastníků půdy tak, jak je zvykem. To znamená přeměnu orné půdy na stavební za
cenu jakýchkoliv škod, způsobených krajině.
Studie územního plánu obce Braškov bude
zpracována na základě názorů většiny občanů. Zlatou nití tohoto dokumentu budou
především prostory veřejně prospěšné. S touto otázkou souvisí anketní lístek, ve kterém
máte možnost popsat své představy, týkající
se rozvoje našeho katastru. Prosbou o účast
na anketě končím a těším se na Vás 30. dubna
na Čertovce, kde oslavíme Čarodějnice.
Ing. Vladimír Dráb

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu

Usnesení
23. schůze rady 10. prosince 2007
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
– oznámení VKM Kladno o zvýšení cen vodného a stočného od 1.1.2008
– oznámení cizinecké policie o sloučení a vzniku inspektorátu v Rakovníku
• souhlasí
– s doplněním návrhu programu 5. veř. zasedání zastupitelstva
– s návrhem textu usnesení 5. veř. zasedání zastupitelstva
– s proplacením odměn za různé práce pro OÚ ve stejné výši jako loni (členky SPOZ, distributoři
Braškovských novin a úklid čekáren)
– s návrhem ing. arch. Dolejšové požádat o dotaci na vybavení knihovny
– s návrhem ing. arch. Dolejšové požádat o dotaci na modernizaci vybavení MŠ
– s provizorní úpravou některých místních komunikací ﬁ rmou ČNES, jako sponzorský dar
– s navrženým programem 24. schůze rady 7.1.2008
• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi
– předložit zastupitelstvu ke schválení prodloužení smlouvy s Městskou policií Kladno pro rok 2008
• ukládá – ing. M. Doksanskému
– připravit podrobné stanovisko k žádosti fy GTT na realizaci nové trasy telekomunikačního vedení
v ulici V Jezerech

Zprávy ze stavební komise
OBYTNÝ PARK PLETENÝ ÚJEZD
Jak již možná někteří z vás vědí, připravuje obec Pletený Újezd výstavbu „OBYTNÉHO PARKU“.
Jedná se o výstavu 176 rodinných domů v lokalitě mezi Toskánkou a Pleteným Újezdem. Tento obytný soubor se bude skládat z 52 rodinných domů a 62 rodinných domů, řešených formou dvojdomů.
Počet nových obyvatel tak vzroste v této lokalitě o cca 620 osob. V současnosti žije v obci Pletený
Újezd cca 416 obyvatel.
V současné době probíhá územní řízení, k němuž mohli účastníci uplatnit své námitky na ústním
jednání 6. března 2008 na odboru výstavby Městského úřadu v Unhošti.
Námitky, proti výstavbě obytného parku podala rovněž obec Braškov.
Na základě podaných námitek obce Braškov a občanů Toskánky k územnímu řízení, proběhla
18. března na obecním úřadě za přítomnosti zástupců investora VIVA Reality s.r.o., zpracovatele
projektu – AUA atelier a starosty obce Pletený Újezd setkání s občany Toskánky. Na tomto setkání
měly být zodpovězeny jednotlivé připomínky podané k územnímu řízení.
Protože schůzka se konala až po uzávěrce dnešního vydání B. novin, informace o jejím průběhu
vám podáme příště.
Dnes otiskujeme originál dopisu se stanoviskem obce, včetně výkresu.
Ing. arch. Kateřina Dolejšová
předsedkyně stavební komise

24. schůze rady 7. ledna 2008

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• souhlasí
– s výběrem zhotovitele projektu „Cyklostezka Kladno Kožova Hora – Malé Kyšice“ ing. Křížákem
(K-Projekt) a návrhem SoD ve výši 693.400,-- Kč bez DPH. Smlouvu uzavře Mikroregion Bratronicko, který získal dotaci.
– s textem odpovědi pro KÚ SK „Zadání zásad územního rozvoje Středočeského kraje“
– se SoD ing. arch. Červeného na vytvoření návrhu a podkladu pro účely získání dotace MŽP na
projekty regenerace zeleně v obci
– s opravou atiky budovy MŠ ve výši 20 tis. Kč
– s návrhem odměn za vícepráce pro pracovnice OÚ
– s navrženým programem 25. schůze rady 21.1.2008
• odmítá
– nabídku na účast v dražbě na prodej areálu GTH a TopStav
• ukládá – ing. M. Doksanskému
– připravit návrh na vybudování jednotného informačního systému obce
• ukládá – p. P. Horákovi
– požádat o prodloužení čerpání dotace SFDI do r. 2008
• ukládá – předsedovi komise ŽP ing. Kolruszovi
– připravit odmítavé stanovisko k žádosti MŽP o vyjádření k dokumentaci vlivu na životní prostředí – nové
paralelní dráhy RWY 06R/24L letiště Praha-Ruzyně.
• ukládá – ing. arch. Dolejšové
– zpracovat stanovisko obce k návrhu úz. plánu Pleteného Újezda

25. schůze rady 21. ledna 2008
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
– výsledek hospodaření obce k 31.12.2007
• souhlasí
– s předložením požadavku pí. Hřebíkové zastupitelstvu na změnu ÚP podle části, která je v platném
ÚP uvedena ve výhledu (výstavba v ul. Pod Horkou)
– s navrženým programem 26. schůze rady 4.2.2008
– s jmenováním komise ve složení: ing. arch. Dolejšová, ing. Doksanský, Horák, ing. Kolrus a Votava, která ve spolupráci s JUDr. Sršněm připraví výzvu a veř. soutěž na ﬁrmu, která bude pro obec
zpracovávat všechny žádosti o přidělení prostředků z Regionálních operačních programů event.
dalších dotačních programů EU
• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi předložit k projednání zastupitelstvu
– žádost manželů Fridrichových na prodej pozemku č. 24/5
– žádost paní Š. Hřebíkové na změnu ÚP
– souhlas s vykoupením pozemků, které budou nabízeny Pozemkovým fondem ČR
• ukládá – ředitelce MŠ paní Střelečkové
– • požádat Krajskou hygienickou stanici o navýšení kapacity MŠ na 30–35 dětí

26. schůze rady 4. února 2008

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• souhlasí
– s navrženým programem 27. schůze rady 25.2.2008
– s pořízením nové pramice pro místní rybáře do 10 tis. Kč
• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi
– projednat na SÚ Unhošť nutnost územního řízení na dešťovou kanalizaci v ul. Karlovarské
– projednat se Středočeskými vodárnami a.s. provozování kanalizace a ČOV, event. upřesnit podmínky
smlouvy o nájmu
• ukládá – místostarostovi obce p. Haasovi
– projednat s PF ČR a s likvidátorem St. statku Křivoklát seznam pozemků, o které obec projevila zájem

27. schůze rady 25. února 2008

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
– informaci o odvolání MUDr. Brejníka do stavebního povolení chodníku Braškov–Valdek
• schvaluje
– opakovaně požádat o dotaci na zeleň
– termín a program 6. zasedání zastupitelstva obce (31.3.2008)
• souhlasí
– s navrženým programem 28. schůze rady 17.3.2008
– s předložením nabídky na směnu pozemků s ing. Čermákovou zastupitelstvu obce
– s předložením návrhu na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky s ing. Čermákem
zastupitelstvu obce
– se zřízením 2 tříd v MŠ Braškov po navýšení kapacity na 35 dětí
– s převodem zůstatku z r. 2007 ve výši 40.241,43 Kč na běžném účtu MŠ do rezervního fondu – na
nákup nového vybavení MŠ
– s návrhem závěrečného vyhodnocení dokončené rekonstrukce MŠ
– s vyvěšením – zadáním soutěže na „Zpracování projektových žádostí pro čerpání prostředků z fondů
EU a ČR včetně Středočeského kraje“
– se zpracováním návrhů na získání dotací na dětském hřiště (ing. Dolejšová)
– se zpracováním žádostí o vydání pozemků od PF ČR, event. Státního statku Křivoklát v likvidaci
• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi
– předložit zastupitelstvu k projednání dnes odsouhlasené návrhy
– zajistit u fy Geodeti (ing. Dvořák) dokončení převodu pozemků na LV 10001 do 30.10.2008
– seznámit zastupitelstvo s nutností zahájení přípravy na nový územní plán (platnost stávajícího končí v r. 2012)
• ukládá – místostarostovi obce p. Haasovi
– pokračovat v převodech pozemků od PF ČR a St. statku Křivoklát v likvidaci
– koordinovat činnost orgánů a organizací a zajistit žádost o vydání stav. povolení akce „Rekonstrukce
silnice III/0063“
• ukládá – ing. M. Doksanskému
– projednat v komisi výstavby studii umístění reklam a soulad této akce s ÚPNSÚ a projektem „Revitalizace návsí“
• ukládá – předsedovi komise ŽP ing. Kolruszovi
– zajistit větší kontrolu ﬁrmy, provádějící údržbu veř. zeleně

pokračování na násl. straně

Zprávy ze stavební komise
pokračování z předcházející strany

INFORMACE O STAVU PŘÍPRAVY ROZHODUJÍCÍCH AKCÍ, ZAŘAZENÝCH DO ROZPOČTU A „PROGRAMU ROZVOJE OBCE“
umístění čekáren a přechodů pro chodce na Braškově i na Valdeku a některé majetkoprávní vztahy
v souvislosti s pozemky.
Zastupitelstvu proto předkládáme řadu návrhů na souhlas s převody či odkoupením některých
pozemků či event. směnu.
Samozřejmě, že tuto akci není možné ﬁ nancovat z vlastních prostředků. Proto jsme vypsali soutěž
na nabídku ﬁ rmy, která by pro nás zajistila zpracování projektových žádostí pro čerpání prostředků
z fondů EU a ČR včetně Středočeského kraje.
Pokud bude soutěž úspěšná, předpokládáme uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem, který by měl
usilovat o získání prostředků zejména na akci „Revitalizace návsí, ale také na „Rozšíření a obnovu sport.
areálu J. Valeše“, na níž je zpracována dokumentace pro stavební povolení, a cyklostezku, na níž je z
prostředků Stč. kraje v rámci mikroregionu Bratronicko připravována dokumentace pro územní řízení.
František Haas
místostarosta obce

Některé z akcí „Programu“ byly již dokončeny. V provozu je rekonstruovaná mateřská školka s
rozšířenou kapacitou, zpracována digit. mapa obce a výsadbou zeleně ukončena i tato akce v MŠ.
Za současné situace se jeví jako rozhodující akce, související s připravovanou investicí Středočeského
kraje, „Oprava silnice III/0063 Kyšice – V. Dobrá“. V rámci této stavby hodláme na Valdeku realizovat
chybějící části kanalizace, chodníky a veřejné osvětlení. Náklady těchto objektů uhradíme formou sdružení
prostředků. S ohledem na rozsah prací nelze vyloučit, že na jejich ﬁ nancování bude třeba získat úvěr.
Na tuto akci je zpracována dokumentace a po dořešení stanovisek Policie ČR a SÚS Kladno,
požádáme o stavební povolení.
Předpokladem realizace je také uzavření smlouvy o spolupráci se Středočeským krajem a jeho souhlas s
bezúplatným převodem části pozemku, na němž budou zřízeny chodníky, kanalizace a veřejné osvětlení.
Další důležitou akcí je „Revitalizace návsí“, na níž je zpracována dokumentace pro územní řízení.
Abychom mohli požádat o územní rozhodnutí zbývá dořešit stanoviska Policie ČR a SÚS Kladno k

II. AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE 2007–2013
poř.
č.

NÁZEV PROJEKTU

Braškov – rekonstrukce místních
komunikací
Braškov – výstavby sportovních a
2. dětských hřišť, vč. pořízení pozemků
(U Háje)
1.

3. Braškov – rekonstrukce mateřské školy

ODHAD NÁKLADŮ (v tis. Kč)
STÁDIUM REALIZACE
(studie, ÚR, st.povolení) REALIZACE PROJEKT IČ CELKEM
viz přehled - příloha
Zpracována dokumentace
pro územní řízení
Rekonstrukce je dokončena

40000

200

60

250

70

8510

Rozšíření a obnova sport. areálu
4.
J. Valeše

16400

Revitalizace návsí vč. rybníků Braškov
5. a Valdek, vč. zeleně, vč. informačního
systému obce

V listopadu 2007 zpracován projekt, projednávají se
podklady pro územní řízení

68000

800

200

Braškov – cyklostezky a stezky pro pěší
vč. zeleně

Po schůzce starostů dotčených
obcí zajišťováno výběrové
řízení na dokumentaci

16000

700

100

3000

50

30

1130

70

30

1230

—

200

—

200

Braškov – revitalizace polních cest vč.
7.
zeleně

Provedeny geodetické
práce a cesty vytýčeny
Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti Zajištěna dotace SFDI ve
výši 864 tis. Kč, projednávány
8.
chodců
podrobnosti realizace

9. Digitální mapa obce
Valdek – odkanalizování sev. části
10.
Karlovarské ul.

dokončeno, předáno

Objednána dokumentace

2000

14. Obnova zeleně MŠ
Braškov – rekonstrukce, rozšíření
15.
a modernizace obecního úřadu

Zatím nenalezen vhodný
dotační titul, v roce 2008 jen
zateplení a oprava fasády

12. Braškov-Valdek, zeleň v ul. Sportovců
13.

Braškov - Valdek, zeleň v ul. Karlovarské, chodníky a veř. osvětelní

F. Haas
ing. Křížák

ing.arch. Dolejšová
p. Prynych

Dotace ze st. rozpočtu 6500 tis. Kč, kolaudace
10.10.2007, provoz od října 2007, fasáda do 30.11.2007

300

100

Víceúčelová hala se zázemín (šatny, příslušenství), kabiny s příslušenstvím (fotbal), klubovna,
občerstvení, byt správce v podkroví, hrací plocha,
oplocení a dětský koutek.
69000
Odbahnění, dřevěné molo-plato, parkové úpravy,
(vč. nákl. chodníky, úprava hrází, zeleň; vč. zeleně Valdek
položek 2 podél Karlovarské. Veřejná zeleň 1000m 2 , komunikace a dlažby 1500 m 2 .
a 12)
Byla podána žádost o dotaci kraje na projektovou
16800
dokumentaci cyklostezky Kožova Hora – Malé
Kyšice
Jako sponzorský dar ﬁ rmy ČNES provedeny hrubé
3080
terénní úpravy cest u Háje
16800

Projekt pro stavební
povolení

ing.arch. Dolejšová
p. Prynych
F. Haas

Projekt pro územní řízení

studie
—

Předmětem akce je osazení semaforů a vodorovná
Studie z 02/2007
a svislá dopravní značení
Geodet ing. Dvořák

ing. Mikyška, ing. Červený,
ing. Křížák
ing. Kolrusz
ing. Dvořák, ing. Křížák
ing. Kolrusz
ing. Červený, Drábek
ing. Křížák
ing. Dráb
ing. Dvořák

Zpracována, dokonþena a pĜedána v roce 2007.

Návrh připravit k projedná—
ní v r. 2010
Zpracována dokumetace
viz položka
pro územní řízení
číslo 5
Vypsáno výběrové řízení na
projekt v souvislosti s připravo5000
vanou opravou silnice III/0063
Získána dotace MMR ve
250
výši 175 tis. Kč

11. Územní plán obce

viz příloha

Rekonstrukce dokonþena, MŠ slavnostnČ pĜedána do provozu 1.12.2007.
Dokumentace ke stav.
povolení zpracována, projednávají se podklady pro
stav. povolení

6.

viz příloha

MANAŽER
PROJEKTANT

Dětské hřiště + sportoviště U Háje, vč. živič.
ing.arch. Dolejšová, F. Haas
viz položka
úpravy pro skateboard a in-line dráha + osvětlení, Projekt pro územní řízení
číslo 5
ing. arch. Červený
stánek občerst.

viz položka
číslo 5
8190

40260

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE

POZNÁMKA

75

35

2110

170 m kanalizace a 330 m rekonstrukce

300

—

300

Nutný podklad k žádosti o dotace

20

—

100

50

5150

Rekonstrukce a zřízení chodníků vč. veř. osvětlení
a výsadba zeleně

20

—

270

Předmětem je obnova zeleně na zahradě MŠ

200

50

5910

Původní objekt z r. 1947, pův. obestavěný prostor
1900m 3, po rozšíření 2500m 3

Jde o změnu v souvisl. s
novým staveb. zákonem

viz polož ka
Obnova zeleně v ul. Sportovců
č. 5

—
—

F. Haas
ing. Fiala
ing. Dráb
ing. Kolrusz
ing.arch. Červený
F. Haas, P. Horák, ing. Červený, ing. Křížák
ing. arch. Dolejšová
ing. arch. Dolejšová

Dokonþeno v roce 2007.

CELKEM:

5660
550

—

—

550

165630

3265

725

169620

Poznámka:
Rekonstrukce a obnova zeleně u položek č. 6,7 a 13 bude připravována komplexně. Manažerem této akce je ing. Kolrusz.
V Braškově listopad 2007, vypracoval: František HAAS.
Položky č. 2, 5 a 12 jsou předmětem společné akce „Braškov – revitalizace návsí“.

Studie, ale již neplatná,
nutno změnit a doplnit

F. Haas
ing. arch. Dolejšová

Tato aktualizace byla projednána 21. schůzí rady obce 12.11.2007
II. aktualizace byla schválena usnesením zastupitelstva obce 17.12.2007

Zprávy ze stavební komise

Hasiči informují

REVITALIZACE NÁVSÍ
Připravovaný projekt REVITALIZACE NÁVSÍ je jeden z největších projektů, který naše obec zatím připravovala. Celý projekt je rozdělen do čtyřech částí.
Část A – náves Braškov
Zde by mělo dojít ke změně celého prostorového schéma návsi. Jsou zde navrženy nové trasy chodníků s proměnlivou šířkou, prostory jsou doplněny
lavičkami, pítkem, novou instalací veřejného osvětlení a novou výsadbou zeleně. V souvislosti s úpravou návsi je navržen posun autobusových zastávek a
osazení nových zastávkových přístřešků na obou stranách. Součástí těchto úprav by mělo být již fungující dětské hřiště u obecního úřadu, které by mělo
být zpřístupněno novými schody z druhé strany od hasičské zbrojnice. Na hřišti by se měly objevit nové herní prvky, doplněné zelení a malá zpevněná
plocha pro malé cyklisty a bruslaře. Úpravám by se neměl vyhnout ani zdejší rybník, kde pro větší kontakt s vodní hladinou je navržena dřevěná paluba.
Dále se zde objeví nová výsadba zeleně a v prostoru proti vstupu do MŠ rovněž herní prvky pro děti.
Část B – náves Valdek
Hlavní téma obnovy této návsi je nalezení adekvátního využití prostoru u rybníka. Je navržena obnova hráze, stavidla, propustku a břehů rybníka.
Na opraveném tělese stavidla bude vytvořeno odpočívadlo s dřevěnou palubou a lavicemi. Horní prostor je řešen jako společenská terasa s návazností
na zastávku. Vysázeny zde budou listnaté dřeviny typické pro vodoteče a vodní plochy ( duby, olše, střemchy, jasany, apod. ).
Část C – spojující komunikace
Sem patří například vybudování nového chodníku mezi Braškovem a Valdekem, komunikace U Dubu a cyklostezka k Háji.
Část D – hřiště Háj
Zde by mělo vzniknout sportoviště, zahrnující dráhu pro in-line brusle, oplocené dětské hřiště pro nejmenší a sezónní občerstvení a posezení. Herní
prvky pro starší děti budou umístěny v akátovém háji v blízkosti spojovací mlatové cesty. Navržené vegetační úpravy se týkají především výsadeb na
stávající louce. V prostoru rozmístěné herní prvky budou doplněny skupinami stromů s charakterem malých hájků nebo prstenců.
Projekt je připraven tak, aby byla možná realizace kterékoliv části projektu nezávisle na ostatních částech. V současné době je projekt ve fázi projednávání s dotčenými orgány státní správy a s majiteli dotčených pozemků. Ne vždy je dohoda s majiteli pozemků možná, a proto se mohou v projektu objevit změny, nebo vypuštění některých jeho částí. Dalším úkolem je pak zaﬁ nancování tohoto projektu, zde se bude obec snažit shánět peníze
z evropských fondů.
Ing. arch. Kateřina Dolejšová
předsedkyně stavební komise

V minulém čísle Braškovských novin, jsme Vás
informovali o dění a událostech, které se staly v našem
sboru zhruba do poloviny listopadu loňského roku.
Koncem listopadu čekaly naši jednotku dva
výjezdy. V prvním případě se jednalo o požár
novostavby rodinného domu v lokalitě „U Dubu“.
Přesto, že šlo o výjezd v pracovním dnu v dopoledních hodinách, zareagovala naše jednotka obratem
a na místo události dorazila jako první v pořadí.
Během několika okamžiků přijely ještě dva vozy z
HZS Kladno a jeden vůz JSDH Unhošť.
Další výjezd přišel jen o dva dny později, kdy
jsme byli informováni o páru labutí, které jsou
zřejmě přimrzlé k ledu na braškovském rybníku.
Vše nakonec dobře dopadlo a labutě se na volnou
hladinu dostali vlastní silou. Závěr měsíce patřil
absolvování STK na vozidle Tatra-138.
V prosinci se nám podařilo napojit a uvést do
provozu krbová kamna umístěná v klubovně hasičárny, na stávající plynové topení. Tímto se nám
daří v zimních měsících minimalizovat spotřebu
plynu, nutnou na vytápění hasičské zbrojnice.
V únoru jsme díky příznivému počasí provedli
první část pročištění lesíku „Skalka“ od bezinek
a nepořádku.
Vzhledem k tomu, že letošní zima byla poměrně mírná a prakticky beze sněhu, prožili jsme
i my celé období v klidu. Nebylo zapotřebí žádné
vyprošťování vozidel ze závějí, tak jako skoro každou předešlou zimu a naštěstí ani vichřice Emma
nenapáchala v naší obci větší škody.
hasiči Braškov

foto: Ing. J. Kolrusz

úklid lesíku Skalka

Zprávy z komise životního prostředí a veřejného pořádku
OBČANÉ A ODPOVĚDNOST ZA ODPADY
My lidé – „páni tvorstva“ na této planetě zapomínáme stále častěji na pud sebezáchovy. Pokud se
naše chování zásadně nezmění, vyčerpáme zdroje
surovin, energií a zničíme podmínky pro život na
zemi. V honbě za blahobytem zapomínáme i na
svoji zodpovědnost za odpady, které naší činností
vznikají. Vždyť mnozí z nás nejsou ochotni se
důstojným a zákonným způsobem zbavit ani odpadu z domácnosti a z provozu rodinného domku.
Stále hledají cesty, jak se zbavit odpovědnosti,
nebo ji svalit na někoho jiného. Nejsou ochotni
odpad třídit a ukládat jej na místa stanovená obecní závaznou vyhláškou, přestože je to povinnost ze
zákona. Pouze po splnění této podmínky občanem
se přesouvá odpovědnost za odpad na obec, která
se pak stává „původcem odpadu“. Sankce za takové
počínání občanů byly zpřísněny. Obec nyní může
uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.
Nejpostiženější místa v obci jsou přilehlé lesy a
lesíky, které jsou tak typické pro malebnou českou
krajinu. Snadno lze vysledovat závislost stupně
znečištění na vzdálenosti od zástavby rodinnými
domky. Nejhorší situace z celé obce je ve valdeckých „Dubinách“, protože je tam zástavba přímo
na hranici lesa. O mnoho lepší to nebylo dříve v
Braškovské „Skalce“, dokud ji nevyčistili a neprosvětlili naši iniciativní hasiči. Valdecký „Háj“ byl
řešen již dříve a vloni byl též prosvětlen stejným
způsobem jako „Skalka“. Lesík u dálničního nadjezdu nad Braškovem je znečištěn nejméně, zato v
něm před Vánocemi řádili vandalové, kteří neváhali zmrzačit a ukrást několik černých borovic,
tak vzrostlých, že jako vánoční stromek nemohly
být ani vhodné. Dá se říci, že „patronem“ tohoto
nádherného lesíka je pan Tomáš Votava – velitel
místních hasičů. „Horka“ je nejvzdálenější, takže
místními občany je znečišťována nejméně. Avšak o
to více je ohrožena prostřednictvím cizích automobilistů. Jen díky dřívějšímu přerušení příjezdové
cesty a nezměrné obětavosti místního občana pana
Petra Jelínka z Toskánky se podařilo uvést Horku
do přijatelného stavu.
„Dubiny“ jsou místními občany devastovány
nejvíce. Téměř za každou nemovitostí přilehlou
k lesu je nepořádek. V některých případech má
nepořádek charakter černé skládky na pozemku
Lesů ČR. Po jednání obce s revírníkem budou tito
majitelé vyzváni k neprodlenému úklidu. Někteří
občané z těchto nemovitostí vyvážejí do lesa
dokonce i stavební odpad. Jejich jednání svědčí o
nezměrné aroganci, cynismu a neúctě k přírodě.

Tabuli o zákazu skládky, připevněnou 3,5 m nad
zemí, kdosi neváhal odstranit do týdne po její
instalaci. Les je znečišťován i s pomocí motorových vozidel. Vjezd z Karlovarky je sice zamezen
žulovým patníky, ale od hřiště je stále volný. S Lesy
bude jednáno o instalaci závory s klíčem též pro
telekomunikace a zemědělce. Současně je třeba
instalovat nové cedule zákazu vjezdu a skládky.
Soukromá vozidla se totiž podílí i na devastaci
louky a skalky za Dubinami. Tyto pozemky vlastní
pan Josef Kejmar, který je ochoten tolerovat jen
cestu pro pěší, udržovanou sečením. Na zavážení
soukr. pozemku stavebním odpadem si stěžoval
na obecním úřadu již v loňském roce.
Obrovský význam tohoto lesa jsme si uvědomili
až po masivním předloňském kácení a po loňské
vichřici „Kyril“. Zmírnění klimatických pohrom
a negativních vlivů z blízké dálnice nelze docenit.
Zdroj kyslíku, místo k rekreaci, houbaření (rostou
tu všechny druhy hub), úkryt zvěře ( kupodivu
pořád přežívá srnčí rodinka), dvě přírodní jezírka
a rozmanitá ﬂora – to všechno nabízí slušným a
vnímavým lidem tento nenápadný lesík. Naštěstí
je takových většina a dokonce jsou mezi nimi
lidé, kteří lesu nezištně pomáhají. Upravují cesty,
nezavírají oči před vandalstvím ostatních, ošetří
poškozený stromek, vyrobí lavičku a dokonce uklízejí odpadky po ostatních tak, jako v Horce pan
Jelínek a u dálnice pan Votava. Musím na tomto
místě jmenovat především manžele Strnadovi.
O to nepochopitelnější však je, že mezi námi
žijí lidé, kteří těmito hodnotami pohrdají a ničí
práci ostatních. Nechce se věřit, že by byli bezejmenní, jen je kryje lhostejnost a falešná solidarita
spoluobčanů. Původce surového kácení stromů
ve Skalce a na Háji nikdo nezná. Nikdo nezná ani
jezdce na terénních motocyklech a čtyřkolkách,
kteří ničí povrch obecních cest, protože je prostě
baví, jak od nich létá štěrk a drny při akceleraci.
Musím se ptát - jaká bude tedy budoucnost obnovených polních cest, alejí a cyklostezek, do kterých
chceme investovat milionové částky z obecních a
evropských fondů?
Rád bych vás ujistil, že vedení obce dělá nejen
to, co jí ukládá zákon o odpadech, ale snaží se
občanům vyjít vstříc.
Návrh na zřízení sběrného místa pro některé
druhy odpadů nemohl být využit, protože se nenašlo
v obci vhodné prostranství a i kdyby jedno bylo, je
to pro obec se třemi osadami neschůdné pro velké
vzdálenosti. Nepodařilo se najít ani obsluhu.

Přibývá občanů, kteří chtějí bydlet v domě se
zahradou, avšak odmítají zahradní kompostování,
které je nesporně nejlepším a nejekonomičtějším
řešením pro zahradu i pro obec. Dosavadní způsob
sběru kompostovatelného odpadu dvakrát ročně
do kontejnerů jim pak nevyhovuje s hlediska
týdenního sečení okrasných trávníků. Zjistili jsme,
že Ekologie holding již ověřuje v Kladně zkušební
provoz sběru ve speciálních 120 nebo 140 l kontejnerech jedenkrát za 14 dní od května do listopadu.
Kalkulace nákladů je následující. V menší nádobě
690 Kč a ve větší 890 Kč za sezónu. Prostřednictvím ankety bude možno zjistit, v kolika rodinných
domcích by byl o takovou službu zájem, aby pro
ﬁ rmu byla tato služba výhledově schůdná .
Někteří občané se domnívají, že obec na hospodaření s odpady proﬁtuje, avšak je tomu právě
naopak. Ztráta v obecním rozpočtu se rok od roku
zvyšuje zejména proto, že rostou ceny energií. Za
loňský rok již ztráta dosáhla cca 65 000 Kč. I z
celostátních statistických údajů vyplývá, že na hospodaření s odpady města a obce značně doplácejí.
Většina z nich využívá kvůli jednoduchosti t.zv.
kapitační platbu neboli „Poplatek za komunální
odpad“, který nemá překročit částku 500 Kč na

Černá skládka v Dubinách

hlavu a rok. Reálné náklady se však pohybovaly
v loňském roce mezi 600 a 800 Kč. Vzhledem
k tomu a také kvůli nedostatkům v legislativě
vypracovalo Ministerstvo životního prostředí
návrh novely zákona o odpadech včetně úpravy
poplatků za nakládání s odpady. Horní hranice
se má zvýšit z 500 na 900 Kč. Pokud návrh projde
obvyklým legislativním procesem, bude platit od
příštího roku. Svazek měst a obcí však doporučuje
ponechat horní hranici poplatku na samosprávě
měst a obcí a pokud to nebude možné, zvýšit ji
na 1500 Kč.
Z tohoto pohledu by bylo chybou nyní zásadně
měnit náš obecní systém hospodaření s odpady.
Ten má oproti kapitační platbě jednak motivační
charakter a jednak je úspornější jak pro rodinný,
tak pro obecní rozpočet. Zatím byla provedena
pouze menší změna u separovaného sběru plastů.
Toto zvýšení nákladů lze ale snadno eliminovat
důslednějším sešlapáním a uspořádáním obalů
před ukládáním do sběrného pytle. Osobně jsem
si ověřil, že pro dvě osoby lze pak vystačit s jedním
pytlem na dva měsíce.
Ing. Jiří Kolrusz
Komise pro životní prostředí

Zprávy z obecního úřadu

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 12. 2007
Výdaje
Silnice,chodníky - opr. a udržov. (úklid sněhu,svislé dopr.znač.)
Komunikace - projekty
Rekonstrukce ul. K Háji
Dokončení chodníků Braškov,část Valdeku
Oprava kanalizace Braškov
Rybníky (revitalizace-studie)
Mateřská škola (zahrada)
Mateřská škola (projekty, rekonstrukce)
Místní knihovna (odměna,nákup knih a časopisů)
Kronika (odměna, materiál)
Sbor pro občanské záležitosti
Dětský den
Studie-úprava návsí, zeleň
Správa obecního úřadu
v tom:
Odměny obecního zastupitelstva
Platy zaměstnanců OÚ
rozdíl platů za 12/2006 a 12/2007 (navýšení)
Různé práce pro OÚ (odměny BN, letáky, čekárny)
Povinné pojistné na soc. zabezpečení
Povinné pojistné na zdrav. pojištění
Zákonné pojištění odpovědnosti
Pojištění obecního majetku
Popl.za měření rychlosti v obci (Mě.policie Kladno)
Všeobecný materiál
Odborné publikace
Voda
Plyn
Elektrická energie
Služby pošt
Služby telekomunikací
Služby peněžních ústavů
Poskytované zálohy vlastní pokladně včetně peněz na cestě
Služby nevýrobní povahy (školení)
Nákup služeb (údržba KEO, kontrola HP, GP pro věc.břem., výběr.řízení HZ,
právní pomoc)
Pohoštění
Cestovné
Platby daní a poplatků (odvod za obec)
ČOV (pojištění)
Nákup pozemku pod chodníky (ul.K Háji)
Nákup kolků a popl. (kupní smlouvy-pradej pozemku)
Fin.vypořádání min.roku(vratka dotace na úroky z úvěru)
Investiční příspěvek Mikroregionu Bratronicko
Dotace od obce na provoz MŠ (k vyúčtování)
Příspěvek obecně prosp.spol.(Srdce Čech,publikace)
Odměna hasičům (úklid Háj)
Zklidnění dopravy,radary
Digitální mapa obce
Nákup dlouhodobého majetku (vánoční motivy, vybavení kanceláří)
Kanalizace - splašková (podklady pro závěr.vyhodnocení)

v Kč
62 234.30
570 198.00
498 605.24
1 454 805.29
9 191.29
39 751.60
250 000.00
449 352.00
49 429.50
6 000.00
22 079.50
16 332.75
317 500.00
1 988 200.49

678 535.00
504 504.00
-14 382.00
61 870.00
131 178.00
45 407.00
2 121.00
15 952.00
5 500.00
33 043.14
6 507.00
708.00
21 596.84
9 721.50
4 544.00
57 504.61
20 341.00
0.00
6 122.00
121 657.90
215.50
778.00
248 000.00
8 800.00
6 240.00
6 400.00
5 336.00
30 364.00
190 000.00
7 000.00
20 000.00
79 021.40
200 000.00
285 695.80
24 137.20

Zprávy ze školičky

Eva Střelečková

A léta běží…
Společenská rubrika
26. 12. 2007 (80 let)
13. 12. 2007 (68 let)
1. 3. 2008 (77 let)

Čest jejich památce

2. 12. 2007
27. 12. 2007
2. 1. 2008
14. 12. 2007

Příjmy
Daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
Daně z příjmů FO ze samost. výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů
Daně z příjmů právnických osob
Daň z příjmů práv.osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky (i výherní hrací automaty)
Ostatní daně (poplatek ze psů,užívání veř.prostranství)
Daň z nemovitosti
Dětské hřiště (vstupenky)
Záloha na vodné a stočné - byt MŠ
Nájemné za byt v MŠ
Nájemné - ČOV
EKOKOM - příspěvek na tříděný odpad
Nájemné za ordinaci (MUDr. Ječmen)
Výtěžnost výherních hracích automatů
Známky na popelnice
Pytle na tříděný odpad
Poplatky na likvidaci velkoob.a nebezp. odpadu
Pohlednice obce
Projekt.dokumentace-rek.MŠ (výběrové řízení)
Úroky z termínovaných vkladů a běžného účtu
Neinv.dotace od kraje
Neinvestiční dotace ze Státního rozpočtu
Investiční dotace ze st.rozpočtu
Výsledek hospodaření k 31.12.2006
Investiční dotace ze státních fondů
Ostatní inv.dotace ze stát.rozpočtu
Příjmy celkem
R o z d í l příjmů a výdajů
v tom:
zůstatek na běžném účtě (Spořitelna)
zůstatek na běžném účtě (ČNB)

142 576.50
79 286.20
352 306.10
187 018.20
0.00
26 266.00
213 588.00
367 457.00
32 533.50
113 354.30
76 101.48
55 692.00
46 141.30
1 000 000.00
59 506.30
342 110.00
16 663 835.24

1 304 090.98
491 235.74
97 700.64
1 773 278.37
248 000.00
2 550 665.11
96 300.00
14 975.60
348 406.01
14 650.00
5 040.00
6 684.00
200.00
22 006.50
5 000.00
47 886.00
349 313.50
10 640.00
94 400.00
49.00
6 000.00
22 313.09
57 747.00
182 100.00
6 500 000.00
2 142 274.15
614 500.00
175 000.00
17 180 455.69
516 620.45
516 253.95
366.50

Pochvala

Dne 11.února proběhl ve školce zápis dětí na školní rok 2008-2009. Přes všechna naše očekávání se
dostavilo 17 dětí s rodiči. S propočty postupných odchodů do základní školy a stávajících dětí v Braškově,
které na daný rok připadnou věkem do MŠ jsme se dostali na průměr 31–33 dětí .
Po dohodě s obcí a předběžném jednání s p.Blažkovou na krajském úřadě, která má na starosti mateřské
školy,jsme začali podnikat kroky ke zřízení dvou tříd. Protože normálně podle zákona se žádost podává
rok předem, musíme žádat o vyhovění nedodržení daného termínu a zvláštní režim a změnu v registru škol.
Vše doloženo vyjádřením OHES. Věříme, že žádosti bude vyhověno, pedagogickou sílu na 4 hodiny
máme předběžně zajištěnu. Na odpoledne se budou děti spojovat, protože jich tolik nespí.
Zatím musíme zajistit potřebné zařízení, nutné pro dvě třídy, aby náš výchovný program fungoval plynule.
Nově přijaté děti nastoupí 1. září, tj. v pondělí, kdy začíná školní rok. Kamarádi ze školky se na ně těší.
Také proto, aby se s námi poveselili, jako my ve školce při karnevalu. Masky, trumpetky, balónky, veselá
hudba a dobroty, které hodné maminky a babičky upekly, nebo opatřily, to všechno si děti opravdu užily.
A pokračovalo se i v sobotu v restauraci Pod hvězdičkami, kam přišly všechny děti z obce, které měly
zájem. Hudba reprodukovaná, ale veselá, vstupenky na krk, karnevalová výzdoba. Mimo tancování
a dovádění si děti zatančily ve dvojicích s balónky na čele, zazpívaly na pódiu – podtančily tyčku. S maminkami, nebo doprovodem se masky představily při tanečku v kruhu a za snahu a krásné masky z dílen šikovných
maminek, si odnesly děti malou odměnu – někdo plyšáka, jiní tužky s obrázkovou gumou.
Podle reakcí rodičů si myslíme, že se akce vydařila a líbila. Proto musím poděkovat všem, kteří akci
zajišťovali, opatřili odměny a vyzdobili, a poté hned uklidili sál.Ten nám pro děti propůjčila paní Karlíková zdarma a čerstvě uklizený. Poděkování paní Cábové, Pošmourné, Fuitové, zvláště paní Prokšové
ml. za vytvoření bezva vstupenek. A já si poděkuji sama-díky, těšíme se na Vás na Čertovce při pálení
čarodějnic. Pořádně se na to vystrojte, ať se bojí! Budou i dobrůtky z hospůdky na kolečkách.

Rozloučili jsme se našimi občany:
Marie RAZÍMOVÁ
Vladimír CHALOUPKA
Petr ČADA
Narodili se:
Zuzana SOCHNOVÁ
Tereza ZELENKOVÁ
Jakub SVOBODA
Narodili se:
Kateřina RAVELOSONOVÁ a Daniel ZELENKA

Veřejné osvětlení - el. energie
- opravy a údržba
MPS (známky na popelnice a pytle na odpad)
Likvidace velkoobjemového odpadu (separace)
Svoz a zneškodnění nebezpečného odpadu
Dětské hřiště Braškov
Hřiště Valdek - odměna,spotřeba el.energie
Hřiště-sportovní hala (plány)
Háj - lavičky a odp.koše
Údržba veřejné zeleně
Požární ochrana
Nákup rozhlasové ústředny
Úroky z úvěru - ČS a.s.
Splátka jistiny ČS a.s.
Opravy a udržování (rekonstrukce kanceláří)
Neinvestiční příspěvek na žáky ZŠ (Unhošť, Kladno)
Výdaje celkem

Blahopřejeme

(Otiskujeme přepis dopisu, který byl na OÚ doručen již v říjnu 2007, ale bohužel se již nevešel do
obsáhlého minulého čísla B. novin.)
Vážený,

21. října 2007

Prosím, nezlobte se, že jsem se dovolila napsat pár řádků na p. učitelku I. Dlouhou, která přichází
k nám do Unhoště s dětmi na oběd do školní kuchyně do ulice Komenského, jak je k dětem pečlivá a
ke každému dítěti ochotná. Přikrmuje, obskakuje, aby jedly a děti zdravějí, když přicházejí, můžete
říct maminkám, jaká je hrozně ochotná ke každému dítěti. Chodíme také na oběd a vidíme to,
řekněte to, prosím, i jí nechci jí lichotit u nás, ale ptala jsem se našich p. učitelek, jak se jmenuje a
dozvěděla jsem se.
S pozdravem
Livarová R., Na Rybníčku 737, Unhošť
Snad mi budete věřit, jsem stará, ale líbí se mi to moc, jak je ochotná, mladá p. učitelka, jsem 25. ročník
rozená. Hodně všem zdraví a pohodu.

Knihovna
CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?
(Výběr z nových knih)
BELETRIE:
Blyton, E.: Záhada pavoučího domu
Brashaves, A.: Navždy v modrém
Braun, L.J.: Kočka, která zpívala ptáčkům
Brockway, C.: Ohnivý květen
Cabot, M.: Princezna na večírku
Cartland, B.: Dotek lásky
Cartland, B.: Modrý vřes
Davis, L.: Čas odejít
Giacometti, E.: Rituál osudu
Hofmanová, J.: V sevření osudu
Holden, S.: Deník zoufalého otce
Jansson, T.: Bláznivé léto
Janečková, K.: Unesená
Jordán, N.: Láska na dosah
Kraus, I.: Ve vlastních názorech se shodnu s každým
Krejčí, I.: Neskákejte z okna, když se zrovna nedaří
Kyzlinková, M.: Maškův statek
Mirembe, F.: Fatima
Pawlovská, H.: Moc se nekasej, sukni vykasej!
Pentan, S.: Ve stínu krále
Tyrsten, H.: Noční vizita
Vandenberg, P.: Tajný deník císaře Augusta
Vieweg, M.: Krátké pohádky pro unavené rodiče
NAUČNÁ LITERATURA:
Adam, M.: Kuchařka s fantazií
Bauer, J.: Tajnosti královských trůnů
Brignell, R.: Cvičíme pilates
Černý, r.: Školička internetu pro seniory
Dalby, E.: Tajemství a zázraky přírody
Dělená strava
Havlů, K.: Pórek na 160 způsobů
Ježek, Z.: Rostliny pro vzdušné zahrady
Kareš, J.: Babička zavařuje
Kunová, v.: Jak hubne labužník
Martin, P.: Moravské sladkosti

Okénko pro děti
Needham, B.: Ozdobné květináče
Petráková, E.: Kuchařka nejen pro alergiky
Požárová, L.: Lilek
Saudek, J.: Svobodný, ženatý, rozvedený, vdovec
Schoen, M.: Ponožky na nožky
Vlachová, L.: Jídla pikantních chutí
Walz, J.: Drhání

ČINNOST KNIHOVNY V ROCE 2007
Zuzana KOUBKOVÁ: Boleslav – příběh bratrovraha
K nihovnu v tomto roce navštěvovalo 148
registrovaných čtenářů, z toho 40 dětí. Čtenáři
uskutečnili celkem 1.446 návštěv. Celkem bylo
půjčeno 6.687 svazků knih. Knihovna má ve
svém fondu celkem 3.418 svazků knih a navíc je
doplňována pravidelnými soubory nových knih
ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Bylo
půjčeno 5 souborů, které obsahovaly 268 svazků.
Do knihovny bylo zakoupeno 117 nových knih v
hodnotě 25.000,– Kč (včetně časopisů, kterých
odebírá knihovna v počtu 10 titulů).
Pro čtenáře, zejména děti a dospívající mládež,
zajišťuje knihovna také studijní a doporučenou
četbu v rámci meziknihovní výpůjční služby. Tímto
prostřednictvím bylo z SVK Kladno zapůjčeno 46
svazků knih.
Od roku 2006 je pro čtenáře zpřístupněný
INTERNET, který využívají především děti a studenti. Velkou předností je možnost nahlédnout do
katalogu Středočeské vědecké knihovny v Kladně,
odkud je potom možné zapůjčit pro čtenáře knihy,
které v naší knihovně nemáme.
Velice mě těší, že o služby knihovny mají
čtenáři v naší obci zájem a že v současné době
knihovnu navštěvují také maminky s malými dětmi
– budoucími čtenáři.
Věra Přibylová, knihovnice

NOVÉ KNIHY PRO VAŠI ZÁBAVU
Březinová, I.: Holky na vodítku
Dalto, A.: Na křídlech
Down, E.: Neoﬁciální průvodce Harrym Potterem
Čtvrtek, V.: Pověsti nezbedné a divůplné
Dunn, J.: Alžběta a Marie
Francková, Z.: Žít svůj život
Frost, M.: Golfový sen
Gálová, I.: Žabka Žabečka
Guerra, C.: Pohádky o vílách
Heyduk, R.: Pohádkové příběhy gorilí rodinky
Hoňková, I.: Vodické pověsti
Chalupa, J.: Jů a Hele
Klister, I.: Čarodějnice Lilli čaruje
Košinová, M.: Kateřina v zemi Ásů
Krolupperová, D.: Atlas strašidel
Kubátová, M.: Pohádky lesního ticha
Longinová, H.: Borůvkový piknik
Motlová, M.: O Kubovi, Barušce a sedmi loupežnících
Nejkrásnější pohádky pro princezny
Polášková, T.: Nejkrásnější pověsti Moravy a Slezska

Presto, D.: Údolí Tyrannosaura
Procházková, I.: Růžová dáma
Tetourová, M.: O čarodějce, která zaspala století
Nerourová, M.: Pohádky na dobrou noc
KNIHY PRO POUČENÍ A ZÁBAVU
Day, W.: Malujeme na látku
Günzel, G.: Přáníčka pro každou příležitost
Christoper, P.: 50+1 nejúžasnějších měst
Köthe, R.: Elektronika
Lacinová, Z.: Čeština
Langholm, A.: Kuchařka pro princezny
Schith, S.: Origami pro radost
Stockley, C.: Velká ilustrovaná encyklopedie

Tyto knihy a řadu dalších si můžete vypůjčit v naší
knihovně.
Půjčovní doba:
STŘEDA OD 16,00 DO 18,30 HODIN
Těšíme se na Vaši návštěvu

JAK JSME ZACHRÁNILI PEJSKA
(Podle vyprávění šikovných dětí z naší mateřské školy napsala paní učitelka I. Dlouhá a nakreslila Helenka Laitnerová.)
Poslyšte, co se nám přihodilo v pátek 22. února na naší vycházce. Jako každý den jsme si vyšli na
vycházku. Dnes jsme šli na Valdek, cestou k dubu. Povídali jsme si a najednou jsme uviděli něco strakatého
v poli. Byl to pes. Paní učitelka řekla, to je asi ten pejsek, který se ztratil, ráno to hlásila paní z obecního
úřadu. A tak jsme nelenili, obrátili se, a pospíchali na obecní úřad, kde jsme to nahlásili. Celou cestu zpět
do školky jsme si o pejskovi povídali a těšili se, že to dobře dopadne a pejsek se dostane zpátky domů
ke svým páníčkům. Všichni jsme byli zvědaví a napjatí, jak to dopadne a co bude dál. A co se nestalo.
Po obědě přišla do školky paní, která nám přišla poděkovat za záchranu svého pejska a obdarovala nás
bonboniérou. Všichni i s paní učitelkou jsme měli velikou radost, vykonali jsme totiž dobrý skutek. Pejsek
je v pořádku a je paní Novotné z Braškova.

Rodák z Braškova
Na základě informace p. Adama (díky za ně) přetiskujeme článek Technického týdeníku č. 21/2007 o našem
rodákovi Ing. Jaroslavu Bouškovi, který je členem AUSTRALIAN ITER FORUM a podílí se na významném vědeckotechnickém projektu.
František Haas

Výzkum termojaderné fúze u protinožců
Na otázky Technického týdenéku odpovídá člen Australian ITER Forum
Ing. Jaroslav Bouška
(rodák z Braškova u Prahy žijící od roku 1984 v Austrálii)

PROČ JSOU VELIKONOCE POKAŽDÉ JINDY?
Velikonoce jsou první svátky jara. Slavily se už dávno před příchodem křesťanství a byly zasvěceny slovanské
bohyni Vesně. Básníci potom tak nazývali jaro. Vesna… nezní vám to tajuplně, tak trochu jako ve – snu… v němž
si představujeme, co všechno krásného nám jaro přinese?
Velikonoce, na rozdíl od Vánoc, které mají pevně stanovené datum – Štědrý den je vždy 24. prosince – jsou
svátky pohyblivé a slaví se vždy první neděli po prvním jarním úplňku. Takže mohou být od 22. března do 25.
dubna, pod sněhem nebo s rozkvetlými stromy.
Pro nás jsou Velikonoce především kraslice a pomlázka.
Řezám proutky u potoka,
hastrmanka na mě kouká,
hastrman se rmoutí,
že mu řežu proutí.
Proč se odedávna dělaly pomlázky z vrbového proutí? Protože vrba má nejdříve a nejvíce jarní mízy, a kdo
dostane vrbovou pomlázkou, ten bude čilý celý rok.
A jak přišlo na svět slovo – pomlázka? Kdysi dávno znamenalo pomladiti někoho dodat mu mladou sílu, jakou má
právě vrbové proutí. Dnes znamená pomlázka jednak to, čím chlapci šlehají děvčata, jednak dárky, většinou malovaná
vajíčka (krášlená, tedy kraslice), které dívky dávají chlapcům za to vyšlehání. A také velikonoční pondělí.
K Velkonocům patří mnoho pranostik a přísloví, her, zvyků, a co kraj, to jiné zvyky.
Z knihy Boženy Šimkové „BAREVNÝ SVĚT“

aktuální informace a starší čísla BN naleznete na
webu: www.braskov.cz

Vydává Obec Braškov
Sponzoruje a tiskne Kartex Valdek

Anketní lístek
PRO OBČANY BRAŠKOVA, VALDEKU A TOSKÁNKY
Vážení občané,
pokuste se graﬁcky zobrazit na leteckém snímku Vaše představy o budoucnosti katastru naší obce. Rada obce Braškov rozhodla o tvorbě studie nového územního plánu, tato studie bude zpracována na základě názorů většiny občanů. Hlavním tématem tohoto dokumentu budou především prostory veřejně prospěšné. S touto otázkou souvisí dnešní anketní lístek, ve kterém máte možnost popsat své představy, týkající se rozvoje našeho katastru. Anketní lístek
vhoďte do schránky na dveřích obecního úřadu. Děkuji za Vaši účast v anketě.
Ing. Vladimír Dráb, starosta

