BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU
březen 2009

Oznámení občanům
Ve stĜedu 29. dubna 2009 od 9,00 hodin bude
v naší obci probíhat úklid všech zpevnČných
místních komunikací.
Vážení občané, zaparkujte laskavě svá auta mimo vozovku (v garáži nebo na vlastním
pozemku) a nebraňte tak průjezdu techniky při strojovém čištění.
Akce je plánována pouze v případě příznivých povětrnostních podmínek.

Upozornění na připravované akce
24.4. v pátek

Bahna v Bratronicích – od 16,00 hodin

30.4. ve čtvrtek

Čarodějnice na Čertovce – od 17,00 hodin
občerstvení a vojenská technika k prohlédnutí

Dětský den

termín upřesníme

24.5. v neděli

žádáme občany, kteří chtějí odložit již nenošené
oděvy a textil, aby je přinesli v igelitových pytlích, nebo
krabicích v neděli 24. května k hasičárně.
Reagujeme tak na výzvu o humanitární pomoc střediska
Diakonie. Motivem akce je pomoc materiálně slabým občanům,
vytvoření pracovních míst při třídění, zpracování nevhodného
textilu, který se nesbírá sběrnami a v neposlední řadě ochrana
životního prostředí.
Sběr proběhne od 16,00 hodin cca do 18,00 hodin.
Firma je potom odveze.
Zajišťuje komise školská, kulturní a sociální.
Viz samostatný leták v tomto čísle Braškovských novin.

6. 6. v sobotu

Pochod pro pěstování žízně
(viz samostatný text v tomto čísle Braškovských novin)
závěr bude „Pod Hvězdičkam“ i s hudbou a tancem!
Začátek akce v 10,00 hod. v restauraci Pod Hvězdičkami.

Ročník: 19 Číslo: 1

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
konečně k nám nesměle dorazilo jaro. Roční období, na jehož atmosféru se dlouho
těšíme a věříme, že nám probouzející se příroda dodá novou energii.
Mimo vyšších průměrných teplot a stále větší intenzity slunečního svitu se v naší
obci jaro projevuje i stavebními aktivitami, které souvisejí s rekonstrukcí návsí. Negativní stránkou této žádoucí akce se stává likvidace zeleně, na kterou jsme si již zvykli
a která na nás příznivě působí. Jedná se ovšem o daň, kterou musíme platit. I tato
nepříjemná skutečnost bude mít nakonec dobrý konec. Předpokládám, že si vytvoříme
zeleň novou a zdravou.
Rád bych se s vámi podělil o dva příběhy, které jsem jako cestář zažil. První spočívá
ve správním řízení, jímž zareagoval Odbor životního prostředí na pokácení starého
dutého topolu, který byl na pokraji své životnosti. Jeho výsledkem se stala vysoká
pokuta. Druhý příběh působí ve vztahu k prvnímu velmi kuriózně. Pokuta musela být
v tomto případě zaplacena na základě správního řízení vedeného Policií ČR naopak
za nepokácení stromu, který při silném větru spadl na automobil. Ze srovnání obou
případů vyplývá jednoznačný závěr, že se nikdy nelze zavděčit všem. Zamýšlíme-li
se nad problematikou kácení stromů v naší obci, vybavíme si v první řadě břízy na
Karlovarské ulici.
Hlavním nedostatkem rekonstrukce braškovské návsi, který jsme k mé lítosti nedokázali vyřešit, je skutečnost, že se nám nepodařilo přesvědčit vlastníka pozemků
na křižovatce na Braškově (pozemky na pravé straně krajské komunikace ve směru
Kyšice – Kladno), aby dal souhlas k rekonstrukci chodníků, což dle mého názoru bude
v celkovém pohledu na tuto náves vadou.
Rekonstrukce návsí rozhodně není jednoduchý proces a hodnoty, které vznikají,
budou vyžadovat následnou péči. Proto vzniká na obci nové pracovní místo. Na
ně v dubnu nastoupí paní Hana Kulhánková z Vladeku, která spolu s místními
hasiči bude tuto péči zajišťovat. V rámci zkušební doby budeme sledovat kvalitu
její práce. Mezi její pracovní povinnosti bude patřit péče o zeleň a čistotu v obci,
včetně zimní údržby. Využívat bude multikáru, drtič, obecní kompost a ostatní
potřebné stroje a prostředky. Uvítáme veškeré Vaše připomínky či podněty k
její činnosti. Můžete je zaslat poštou či mailem na obecní úřad, případně sdělit
osobně či telefonicky.
V současné době vrcholí další významná aktivita naší obce, příprava projektu
Regionálního operačního programu z dotačního titulu „Volnočasové aktivity“ s žádostí o ﬁ nancování z EU. Jeho hlavním centrem by se měl stát Háj a naše fotbalové
hřiště, kde by mohla vzniknout multifunkční hala, možná též obecní hostinec, a na
Háji pak bruslařská dráha, skatepark. Tato aktivita zahrnuje ﬁ nanční objem cca
45mil. Kč, opětovně s účastí obce 7,5 %. V současné době považuji za nejdůležitější,
aby si občané a především zastupitelé studii na obci prohlédli. Velice bych uvítal,
kdyby naši milí škarohlídi přišli s kritikou dříve, než bude vše hotovo a nebudeme
mít již možnost projekt měnit.
Touto cestou bych rád také poděkoval Sboru pro občanské záležitosti (paním. Cábové, Pošmourné a Fuitové),
který se stále věnuje přípravám společenských akcí, především krásným a
výborně připravovaným „Vítáním občánků“. Přípravám a realizacím těchto
činností věnují značné množství svého
volného času. Tyto vzácné aktivity
bychom měli všichni ocenit.
Závěrem vás všechny srdečně zvu
na dvě významné akce, jednu tradiční, jednu úplně novou. Tradičně se
koná 30. dubna pálení Čarodějnic na
Čertovce, které jako vždy pořádají
naši hasiči. Zajištěno je i občerstvení
a vojenská technika.
Úplně novou akcí, se stane 6. června „Pochod pěstování žízně“, který
bude veden z restaurace na Valdeku
na Vysoký vrch a zpět. Podrobnosti
se dozvíte v článku věnovaném této
akci.
Veselé svátky velikonoční všem občanům přeje starosta.
Ing. Vladimír Dráb
starosta@braskov.cz

Zahájení akce Revitalizace návsí

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu

Usnesení

44. schůze rady 8. prosince 2008
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• souhlasí
– s pořízením studie a krajinného auditu krajinných infrastruktur jako součást podkladů pro zpracování nového územního plánu
– s prodejem nevyužité požární cisternové stříkačky Š 706 a nákl. auta Praga V3S
– se zveřejněním záměru na prodej poz. č. 258/36
– se zrušením pohledávky ve výši 116.861,– Kč pro nedobytnost (TopStav s.r.o.)
– s odkupem pozemků v lokalitě Háj pro volnočasové aktivity
– s návrhem programu příští schůze rady 5.1.2009
• ukládá – starostovi obce
– předložit zastupitelstvu na 10. zasedání návrhy na rozšíření programu o násl. body:
– odkup pozemků v lokalitě Háj p.č. 243/71, pův. p.č. 244/1 a 244/2
– žádost p. V. Čecha na vybudování nové el. přípojky přes obecní poz. č. 76/3
– návrh 3. změny rozpočtu pro r. 2008
– odpis pohledávky – nedoplatek domovní daně TopStav s.r.o ve výši 116.861,– Kč pro nedobytnost
– ocenění pozemků převedených darovací smlouvou od PF ČR
– pořízení studie a krajinného auditu krajinných infrastruktur
– zveřejnit záměr obce na prodej obec. pozemku č. 258/36 o výměře 23 m2

45. schůze rady 5. ledna 2009

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• souhlasí
– se svoláním koordinační schůzky k přípravě rozhodujících akcí pro rok 2009 na pondělí 12.1.2009
– aby k žádosti o vyjádření k dokumentaci EIA akce Stavimat zaujala stanovisko komise životního prostředí
– s uzavřením pracovního poměru s pí. Kulhánkovou na údržbu a úklid veřejných prostranství na 3
měsíční zkušební dobu
• schvaluje
– program 46. schůze rady dne 19.1.2009
• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi předložit 9. zasedání zastupitelstva k odsouhlasení
– uzavřít dohodu s JUDr. Stádníkem o zprostředkování prodeje pozemků na Háji od Státního statku
Křivoklát v likvidaci
– uzavřít smlouvu o odkupu pozemků p.č. 258/71, 244/1 a 244/2 u Háje

46. schůze rady 19. ledna 2009
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
– informaci starosty o hodnocení průběhu a závěrů 9. zasedání zastupitelstva
– výsledky do krajských a senátních voleb v obci
• souhlasí
– se změnou záměru na odkanalizování ul. v Zátiší v souladu se závěry dohodnutými s občany
– s oslovením M-Finance k vysoutěžení administrátora žádosti na ROP pro projekt „Braškov – volnočasové aktivity občanů“
• schvaluje
– výsledky hospodaření obce v r. 2008
– předložený návrh okružní křižovatky silnic I/6H x II/118
– mimořádné odměny zaměstnanců za r. 2008
– program a termín 47. schůze rady
• ukládá – starostovi obce
– požádat SÚS Kladno o opravu komunikace II/118 na podkladě stížnosti Ekologického občanského
sdružení obce Braškov
• ukládá – předsedkyni stavební komise ing. arch. Dolejšové
– zajistit smlouvu na zajištění veř. soutěže na nový památník na návsi na Braškově

47. schůze rady 9. února 2009

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• souhlasí
– s výsledky výběrových řízení a uzavřením smluv na vybrané zhotovitele akcí „Revitalizace návsí“
– s oslovením zhotovitelů doplňku dokumentace akce „Braškov – volnočasové aktivity“
– s úhradou nákladů na dokončení dokumentace akce „Cyklostezka Kladno, Kožova hora – M. Kyšice
– s pořízením náhradního dmychadla na čistírně za havarované
• schvaluje
– záměr požádat SPF Group o administraci a zpracování žádosti o dotaci na akci „Braškov – volnočasové aktivity“
– smlouvu s ing. Morávkovou na zpracování dokumentace ÚSES jako součást úz. plánu
– program a termín 11. zasedání zastupitelstva obce
– program a termín 48. schůze rady 2.3.2009
• ukládá – starostovi obce
– svolat 11. zasedání zastupitelstva obce na 23.2.2009
– předložit zastupitelstvu obce návrhy odsouhlasené radou obce

48. schůze rady 2. března 2009

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
– žádost manželů Šímových (č.p. 20) o prodej pozemku
– vydání souhlasu Pozemkového fondu resp. Státního státku Křivoklát v likvidaci s převodem pozemků
č.k. 366, 245/10 a 245/4
– výsledek závěrečného vyhodnocení akce „Rekonstrukce požární zbrojnice“ s tím, že bude pravděpodobně
nutné vrátit uspořené prostředky ve výši 76 tis. Kč do státního rozpočtu
• souhlasí
– s hodnocením 11. zasedání zastupitelstva obce
– s trasou přípojek pro poz. Č. 292/3 a vstupem na pozemek č. kat. 385
– s návrhem na zřízení 5 ks kanalizačních přípojek po předložení nabídky
• schvaluje
– informaci o stavu přípravy rozhodujících akcí
• ukládá – místostarostovi obce p. Haasovi
– urychleně zajistit zpracování posudku na lesní pozemky na Háji, požadovaného Lesy ČR
– doplnit dokumentaci a vyjádření k akci „Cyklostezka Kladno, Kož. Hora – M. Kyšice“ a zajistit
vydání územního rozhodnutí
– projednat podmínky prodeje části pozemku č. 364/3 manželům Šímovým
• ukládá – ing. Doksanskému
– zajistit osazení termoventilů na obecním úřadě

49. schůze rady 16. března 2009

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
– rozhodnutí VKM a.s. o poskytnutí příspěvku na splaškovou kanalizaci v ul. Karlovarské
• souhlasí
– s uzavřením smlouvy s pí. Kulhánkovou na údržbu veř. zeleně na zkušební dobu 3 měsíců od 1.4.2009
– se zřízením 5 ks kanalizačních přípojek v Braškově
– se zřízením meteostanice a senzory v komunikaci R6
• schvaluje
– doplnění programu 12. zasedání zastupitelstva 18.3. a jeho organizační zajištění
– priority výstavba v pořadí:
– Revitalizace návsí
– Rekonstrukce komunikace III/0063 a související akce
– Příprava akce Braškov – volnočasové aktivity
– Cyklostezka Kladno, Kož. Hora – M. Kyšice
– Kruhový objezd na křižovatce silnic II/118 a I/6H
• ukládá – starostovi obce
– předložit 12. zasedání zastupitelstva k odsouhlasení návrhy schválené radou obce v bodě „Různé“

Usnesení

10. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Braškov, konaného 15.12.2008 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo obce po projednání:
• bere na vědomí
– Zprávu o kontrole plnění usnesení 8 a 9. zasedání a činnosti rady obce
– Informaci o stavu přípravy akcí pro rok 2009, zejména „Revitalizaci návsí“ a „Oprava silnice III/0063
Kyšice – V. Dobrá“
– Výsledek hospodaření obce k 30.11.2008
– Informaci o stavu přípravy stavby kruhového objezd na křižovatce silnic I6/H a II/118
• souhlasí
– s prodejem obecních pozemků:
• p.č. 258/11 o výměře 1460 m 2 p. ing. Petru Vackovi za cenu 3.359.460,– Kč
• p.č. 258/102 o výměře 1104 m 2 p. ing. Petru Vackovi za cenu 2.540.304,– Kč
• p.č. 365/4 o výměře 84 m 2 ﬁ rmě Stavimat za cenu 25.200,– Kč
– s vystoupením obce ze svazku Mikroregionu Bratronice a Srdce Čech
– se zadáním stavby „Revitalizace návsí“ vybranému zhotoviteli ﬁ rmě Klika-Dvořák s.r.o. Kladno.
– se zřízením jednotného informačního systému doplněného o nové vývěsní tabule na návsích a s
doplněním klempířských prací na MŠ ﬁ rmám Adsum za 89.102,-- Kč a Fiedler za 51.000,– Kč
– s pověřením výkonem stavebního dozoru na akci „Splašková kanalizace Valdek“ ﬁ rmu Forstav –
Zdeňka Veselá.
– s odkupem pozemků v lokalitě „Háj“ p. č. 245/4, 245/7, 245/8, 280, 243/71 a pův.p.č. 244/2 a 244/1
– s pořízením nových vlajkových stožárů na budově OÚ
– s odvedením dešťových vod z areálu Stavimat přes obecní pozemek č. 47/2 při dodržení podmínek
vodohospodářského povolení této akce a s přípravou a předložením smlouvy o zřízení věcného
břemene pro ﬁ rmu Stavimat před jejím odsouhlasením na příštím zasedání zastupitelstva
– s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s p. V. Čechem, týkající se obecního pozemku č.
76/3, pro účel vybudování nové el. přípojky
– s prodejem požární cisternové stříkačky Š 706 a nákladního vozidla Praga V3S
– se zveřejněním záměru obce na prodej pozemku č. 258/36 o výměře 23 m 2 za podmínek stanovených
komisí životního prostředí a za min. cenu 200,-- Kč/m2
– se zveřejněním záměru obce na prodej pozemku č. 179/1 o výměře 1554 m 2 za min. cenu 1.650 Kč/m2
– s uzavřením smlouvy o dílo s ing. Morávkovou na zpracování projektu krajinné infrastruktury v
katastru obce pro práce na změně územního plánu
• schvaluje
– rozpočet obce na rok 2009 s příjmy a výdaji ve výši 41.600.000,– Kč. Rozpočet je navržen jako
vyrovnaný.
– 3. rozpočtovou změnu pro rok 2008
– Zrušení pohledávky obce na domovní dani ve výši 116.861,-- Kč pro nedobytnost
– Ocenění pozemků dle darovací smlouvy od PF ČR – části místních komunikací p.č. 47/2, 76/4 a
245/1 á 20,– Kč/m 2
• stanoví
– ceny za likvidaci a svoz domovního odpadu pro I. pololetí 2009 v této výši za známky:
červená (svoz 1x týdně)
800,– Kč
zelená (1x týdně zima, 1x za 2 týdny léto)
750,– Kč
žlutá (1x za 2 týdny)
500,– Kč
bílá (jednorázová)
60,– Kč
• ukládá radě obce
– zajistit zprostředkování odkupu pozemků č. 245/4, 245/7, 245/8 a 280, které dosud vlastní Státní
statek Křivoklát v likvidaci
– zajistit zprostředkování odkupu pozemků 243/71 a pův. p.č. 244/2 a 244/1

11. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Braškov, konaného 23.2.2009 na OÚ Braškov

Zastupitelstvo obce po projednání:
• bere na vědomí
– Aktuální informaci o stavu přípravy rozhodujících investičních akcí v r. 2009, přednesenou starostou obce
– Že krajský úřad zrušil územní rozhodnutí na akci „Obytný park Pletený Újezd“a vrátil věc k novému projednání
• souhlasí
– u akce „Volnočasové aktivity“ s vypsáním soutěže na
• administrátora projektu, který zpracuje žádost o dotaci
• dodavatele projektu
• dodavatele projektu komunikací
– s úhradou nákladů ve výši 258 tis. Kč na dokončení dokumentace akce „Cyklostezka Kladno, Kožova
hora – Malé Kyšice a projednání územního rozhodnutí
– s úhradou nákladů ve výši 75 tis. Kč na pořízení dmychadla u ČOV náhradou za havarované zařízení
– s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektu územního systému ekologické stability s ing.
Morávkovou v ceně 60 tis. Kč
– s bezúplatným převodem pozemku č. 366 od Pozemkového fondu ČR
– s rekonstrukcí dětského hřiště V Jezerech
– s vypsáním soutěže na administrátora, který vysoutěží návrh na zhotovitele uměleckého díla – pomník
v Braškově
• schvaluje
– Výsledek hospodaření obce k 31.12.2008 s přebytkem ve výši 2.776.112,64 Kč
– Výsledky výběr. řízení akce „Revitalizace návsí“ na
• autorský dozor – ing. Červený (100 tis. Kč)
• právní služby – JUDr. Sršeň (57 tis. Kč)
• inženýrská činnost a techn. dozor – Hora Real s.r.o. (575 tis. Kč)
– Interní směrnici, upravující archivaci dokumentace k projektům financovaným z Regionálního
operačního programu
– Rozšíření věcného břemene pro zřízení el. přípojky p. Čecha na poz. č. 61/41
• konstatuje
– že v případě zajišťování geodetických prací ing. Dvořákem, nyní zaměstnancem ČNES a.s. nejde o střet
zájmů starosty obce ing. Drába a zastupitele p. Horáka, jak jej má na mysli ustanovení § 83 zákona o obcích.
• ukládá starostovi obce
– uzavřít smlouvu na zpracování projektu ÚSES s ing. Morávkovou
– uzavřít smlouvy s vybranými zhotoviteli akce „Braškov – revitalizace návsí“ na autorský dozor (ing.
Červený), právní služby (JUDr. Sršeň) a inž. činnost a tech. dozor investora (Hora-Real s.r.o.)
– vypsat soutěž na akci „Braškov – volnočasové aktivity“ na administrátora projektu, na dodavatele
projektové dokumentace a dokumentace komunikací
– vypsat soutěž na administrátora soutěže na zhotovitele uměleckého díla – pomníku v Braškově

12. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Braškov, konaného 18.3.2009 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo obce po projednání:
• souhlasí
– s výzvou a zadávacími podmínkami v rámci veřejné zakázky na „Komplexní podporu Obce Braškov
při přípravě a řízení projektů EU a výkon související zadavatelské činnosti“
– s pořízením multikáry pro údržbu veřejného prostranství zejména zeleně v ceně do 400 tis. Kč
– s výměnou vrat u stávající garáže na Valdeku v ceně do 25 tis. Kč
– s pořízením drtiče v ceně do 30 tis. Kč.
– s realizací kanalizačních přípojek k domům č.p. 268, 274, 288, 289 a 298 nákladem 130 tis. Kč,
– s univerzální plnou mocí pro starostu při přípravě výběrových řízení na akci Braškov – volnočasové aktivity
– s výzvou a podmínkami k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na zhotovení uměleckého díla
v ceně do 400 tis. Kč
– s odkupem pozemků p.č. 258/103 (171 m 2) a 258/104 (8 m 2) za cenu 20,– Kč/m2
• zavazuje se
– k podání žádostí o dotaci na projekt rekonstrukce místní komunikace v rámci programu Fondu
rozvoje obcí a měst v roce 2009. Současně se zavazuje k zajištění spoluﬁ nancování tohoto projektového záměru. Projektový záměr je v souladu s platným územním plánem z roku 1998
• ukládá – starostovi obce
– uzavřít smlouvu na odkup pozemků č. 258/103 a 258/104
– zajistit v termínu do 15.4.2009 zpracování a odeslání žádosti o dotaci na rekonstrukci místních
komunikací v rámci programu FROM

Zprávy z obecního úřadu

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 12. 2008
Svoz a zneškodnění nebezpečného odpadu
Víceúčelové hřiště Braškov
Obnova dětského koutku Valdek
Fotbalové hřiště Valdek - odměna,spotřeba el.energie
Údržba veřejné zeleně (muškáty,odměny)
Sbor dobrovolných hasičů
Úroky z úvěru - ČS a.s.
Splátka jistiny ČS a.s.
Neinvestiční příspěvek na žáky ZŠ (Unhošť, Kladno)
Nákup hasičského auta
Nákup pozemku (p.Fuksa,Háj)
Výdaje celkem

v Kč
23 441,20
439 440,40
1 957,00
409 389,21
72 165,00
1 124 966,49
1 038 425,24
588 976,00
82 432,00
10 000,00
29 392,00
88 923,00
6 000,00
25 872,50
5 229,00
1 858 637,55

Výdaje
Silnice,chodníky - opr. a udržov. (úklid sněhu,dopr.značky
Oprava komunikace Karlovarská - projekty
Oprava kanalizace Braškov
Revitalizace návsí (projekty)
Zelený prstenec kolem obce (projekt,znalečné
Zklidnění doprava-semafory a kamery
Oprava chodníku ul.Sportovců-doplatek z r.2007
Chodník Braškov-Valdek
Kanalizace ul.Karlovarská (projekt)
Rybníky
Mateřská škola (rekonstrukce-TD po kolaud.,příp.na fásádu)
Místní knihovna (odměna, nákup knih a časopisů)
Kronika (odměna, materiál)
Sbor pro občanské záležitosti
Dětský den, karneval
Správa obecního úřadu
v tom :
Odměny obecního zastupitelstva
Platy zaměstnanců OÚ
Platy a odměny za 12/2007
Různé práce pro OÚ (odměny BN, letáky, čekárny)
Povinné pojistné na soc. zabezpečení
Povinné pojistné na zdrav. pojištění
Zákonné pojištění odpovědnosti
Volby - odměny + ZP
Volby - drobný materiál
Volba - pohoštění
Poradenské a právní služby (znalečné na hřiště,JUDr.Sršeň,kupní sml.)
Pojištění obecního majetku
Popl.za měření rychlosti v obci (Městská policie Kladno a Unhošť)
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, tvorba web stránek,opr.PC)
Pohoštění
Cestovné
Platby daní a poplatků,kolky
ČOV (pojištění)
Příspěvek Mikroregionu Bratronicko
Dotace od obce na provoz MŠ (k vyúčtování)
Nákup dlouhodobého majetku (psací stůl, sekačka)
Veřejné osvětlení - el. energie
- opravy a údržba
MPS (známky na popelnice a pytle na odpad)
Likvidace velkoobjemového odpadu (separace)

7 617,20
24 710,00
425 000,00
218 066,00
40 600,00
131 237,99
1 536,10
100 000,00
388 628,00
950 000,00
202 220,00
9 369 763,18

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 přidané hodnoty
Poplatek za odnětí lesa
Výtěžnost výherních hracích automatů
Správní poplatky (i výherní hrací automaty)
Ostatní daně (poplatek ze psů, užívání veř.prostranství)
Daň z nemovitosti
Víceúčelové hřiště Braškov (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)
Přeplatek za tiskopisy,výběr.řízení
Známky na popelnice
Pytle na tříděný odpad
Poplatky na likvidaci velkoob.a nebezp. odpadu
Pohlednice obce
Úroky z termínovaných vkladů a běžného účtu
Neinvestiční dotace od kraje
Neinvestiční dotace na volby
Neinvestiční dotace na knihovnu a hasiče
Prodej projekt.dokum.na opr.silnice
Ostatní nedaň.příjmy (složení jistoty ve výběrovém řízení)
Investiční dotace od kraje (vozidlo pro hasiče,víc.hřiště)
Investiční dotace SFDI (semafory)
Investiční dotace na dětský koutek na hřišti
Prodej hasičského auta
Výsledek hospodaření k 31.12.2007
Příjmy celkem

683 496,00
504 757,00
-1 649,00
53 224,00
132 329,00
106 990,00
2 138,00
15 656,00
8 319,54
1 529,00
37 723,00
23 508,00
19 000,00
24 886,94
6 753,90
1 841,00
53 791,08
9 552,00
6 403,00
63 303,29
10 148,10
0,00
7 214,00
74 035,70
640,00
686,00
1 100,00
11 262,00
47 500,00
200 000,00
40 167,00
150 451,00
81 137,80
358 150,60
197 494,90

1 393 256,44
590 222,51
122 005,08
2 118 789,67
3 018 415,14
4 410,00
38 725,00
72 775,00
12 825,00
325 283,00
19 375,00
5 040,00
12 408,00
100,00
22 284,50
2 500,00
5 386,50
382 267,00
117 910,00
68,00
39 690,99
59 800,00
25 367,54
36 838,00
502 513,00
500 000,00
990 000,00
864 000,00
297 000,00
50 000,00
516 620,45
12 145 875,82

R o z d í l příjmů a výdajů
v tom :
zůstatek na běžném účtu(Spořitelna)
zůstatek na běžném účtu(ČNB)
zůstatek na BÚ s předčíslím

2 776 112,64
2 269 384,14
0,00
506 728,50

VI. AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE 2007–2013

Intenzivně připravujeme také akci „Braškov – Volnočasové aktivity“ zahrnující sport. halu na hřišti,
Rada obce i zastupitelstvo se pravidelně zabývají kontrolou tohoto dokumentu, který je neustále aktualizován.
spojovací komunikaci a zřízení akcí na Háji tak, abychom mohli včas požádat o dotaci na tuto akci.
Jak všichni víte, byla už zahájena stěžejní akce „Revitalizace návsí“ pracemi v centru Braškova. Průběh je projedDalší informace o těchto akcích jsou jistě uvedeny ve „slově starosty“, ale asi i v dalších příspěvcích tohoto
náván na pravidelných kontrolních dnech za účasti všech zhotovitelů, zástupců obce a technického dozoru investora.
čísla Braškovských novin. V případě zájmu o podrobnosti těchto akcí je možno se obrátit na obecní úřad.
Od 1.7.2009 bude zahájena krajská investice „Oprava silnice III/0063 Kyšice – Velká Dobrá“. V době uzávěrky této
Přiložená tabulka je upravena a doplněna o aktuální informace.
komunikace budou realizovány práce na revitalizaci návsi na Valdeku a oprava rybníka, který v té době bude vypuštěn.
ODHAD NÁKLADŮ (v tis. Kč)
MANAŽER
poř.
STÁDIUM REALIZACE
PROJEKTOVÁ
NÁZEV PROJEKTU
POZNÁMKA
REALIZACE PROJEKT IČ CELKEM
č.
(studie, ÚR, st.povolení)
DOKUMENTACE
PROJEKTANT
F. Haas
Braškov – rekonstrukce místních
zpracována dokumentace k
Očekáváme vyhlášení vhodných dotačních progra40000
200
60
40260
1.
žádosti o staveb.povolení
mů, bez nichž nelze relizovat
ing. Křížák
komunikací
2.

Braškov – výstavby sportovních a dětských Zpracována dokumentace pro
územní řízení
hřišť, vč. pořízení pozemků (U Háje)

3. Braškov – rekonstrukce mateřské školy
4.

Rozšíření a obnova sport. areálu
J. Valeše

Revitalizace návsí vč. rybníků Braškov
5. a Valdek, vč. zeleně, vč. informačního
systému obce
6.

Braškov – cyklostezky a stezky pro pěší
vč. zeleně

Braškov – revitalizace polních cest vč.
7.
zeleně

vyňato z pol.
5 „Revital.
návsí“
8190

Projekt pro územní řízení

ing.arch. Dolejšová, F. Haas

Rekonstrukce dokonþena, MŠ slavnostnČ pĜedána do provozu 1.12.2007
Víceúčelová hala se zázemín (šatny, příslušenství), kabiny s příslušenstvím (fotbal), klubovna,
občerstvení, byt správce v podkroví, hrací plocha,
oplocení a dětský koutek.
Dřevěné molo-plato, parkové úpravy, chodníky,
úprava hrází, zeleň; vč. zeleně Valdek podél Karlovarské. Veřejná zeleň 1000m2, komunikace a dlažby
1500 m2, mobiláře, pítka, komunikace. Spoluúčast
obce na ﬁnanc. cca 3.000 tis. Kč.

Dokumentace ke stav. povolení
zpracována, projednávají se
podklady pro stav. povolení

16400

Dotační smlouva uzavřena, bude
ﬁnancováno z Reg. operač. prog. Na
objekty je vydáno stav. povolení či
územní souhlas. Stavba byla zahájena
v II/2009 a dokončena bude v r. 2010.

38000

800

200

39000

Zpracována dokumentace pro úz. řízení, která se projednává s účastníky

16000

700

100

16800

Byla získána dotace na projekt. dokumentaci od
Stč. kraje

Dokumetace pro úz.řízení

Provedeny geodetické práce a
některé cesty vytýčeny, zpracován projekt

3000

50

30

3080

Zpracována další žádost o dotaci.

zpracována

1130

70

30

1230

—

200

—

200

Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti
8.
chodců

300

100

16800

Projekt pro stavební
povolení

ing.arch. Dolejšová
p. Prynych
F. Haas, ing.arch. Dolejšová

Dokumentace pro zadání
stavby

ing. Mikyška, ing. Červený,
ing. Křížák
ing. Kolrusz, F. Haas
ing. Křížák
ing. Kolrusz
ing. Červený, Drábek

Dokonþeno v roce 2008

9. Digitální mapa obce

Zpracována, dokonþena a pĜedána v roce 2007.

Vydáno stav. povolení, realizace v
úvodu r. 2009. Vybrán zhotovitel 2000
Esta Kladno. Souvisí s pol.č.13
Návrh připravit k projednání v
—
11. Územní plán obce
r. 2010
Zpracována dokumetace pro
viz položka
územní řízení. Chybí souhlas s
12. Braškov-Valdek, zeleň v ul. Sportovců
číslo 7
převodem pozemků.
Braškov-Valdek, oprava komunikace
Investorem je Středočeský kraj, obec
1500 (podíl
13. III/0063 ul. Karlovarská, zeleň, chodní- se podílí na financování chodníků a
nákladů)
veř. osvětlení. Bude zahájena v VII/09
ky a veř. osvětlení
250

Valdek – odkanalizování sev. části
10.
Karlovarské ul.

14. Obnova zeleně MŠ

Braškov – rekonstrukce, rozšíření
15.
a modernizace obecního úřadu

250

Dětské hřiště+sportoviště U Háje vč. živič.úpr. pro
viz položskateboard a in-line dráha+osvětlení, stánek občerst.
ka číslo 5
Pozemek od PF ČR převeden
70
8510

75

35

2110

170 m kanalizace a 330 m rekonstrukce. Získán
příspěvěk od VKM a.s.

Dokumentace pro stav.
povolení vč. ul. V Zátiší

ing. Doksanský
ing. Fiala
ing. Dráb

300

—

300

Nutný podklad k žádosti o dotace

Jde o změnu v souvisl. s
novým staveb. zákonem

20

—

20

Obnova zeleně v ul. Sportovců

—

50

20

1570

Výsadba zeleně v ul. Karlovarské

Dokumentace pro stavební
povolení, vybrán zhotovitel
Stavby silnic a želenic.

ing. Červený, ing. Křížák,
ing. Kolrusz

20

—

270

200

50

5910

Studie, ale již neplatná,
nutno změnit a doplnit

F. Haas
ing. arch. Dolejšová

ing. Kolrusz
ing.arch. Červený

Dokonþeno v roce 2007.
Zatím nenalezen vhodný dotační
titul, bez dotace nelze realizovat

5660

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

CELKEM: 132130
3235 695 136110
Poznámka:
Rekonstrukce a obnova zeleně u položek č. 6,7 a 13 bude připravována komplexně. Manažerem této akce je ing. Kolrusz.
Rada obce usiluje o získání dotace na akci „volnočasové aktivity“ jejíž součástí budou pol. č. 2 a 4 tohoto programu doplněné o spojující komunikaci

V Braškově březen 2009, vypracoval: František HAAS.

Zprávy z komise životního prostředí a veřejného pořádku
JAK DÁLE S ODPADOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM

NABÍDKA PRAVIDELNÉHO ČTRNÁCTIDENNÍHO SVOZU BIOODPADU

Poslední vývoj celosvětové ekonomiky dává tušit, že se obtížím nevyhne ani systém hospodaření
s odpady. Přestože nutnost zpětného využívání odpadů (recyklace) je nezpochybnitelná a je jedinou
cestou, jak naši planetu neproměnit ve smetiště, dostalo se toto odvětví do recese hned v první vlně.
Samozřejmě, protože zdánlivě je v pořadí důležitosti daleko za výrobními odvětvími. Nelze však přehlížet fakt, že zásoby surovin a paliv naší planety mají své meze a že tedy recyklace těchto druhotných
surovin významným způsobem oddaluje vyčerpání těchto zdrojů. Současný úpadek zájmu o tyto suroviny,
vyvolaný omezováním výroby, se projevuje takovým poklesem jejich ceny, že jak pro svozové, tak pro
zpracovatelské ﬁ rmy přestávají být lukrativní.
Není však třeba podléhat panice, neboť je jen otázkou času, kdy se výroba a tedy i potřeba surovin
opět obnoví. Rozhodně to nesmí být důvodem k opuštění zavedeného systému třídění odpadu. Bylo by
to neodpustitelné zvláště v tomto půlročním období, kdy stojíme v čele Evropské unie a uvědomujeme
si, že v tomto směru máme ještě co dohánět.
Je pravděpodobné, že po určitou dobu budou muset zpracovatelské ﬁ rmy počítat i s rozšířením
skladovacích kapacit a s restrukturalizací, nebo dokonce dočasně zvýšit podíl skládkování, ale to se
pro nás občany nesmí stát záminkou ke snížení odpovědnosti za odpad, který produkujeme. Svaz
měst a obcí (SMO) jedná již od loňského podzimu s Ministerstvem životního prostředí a dalšími
organizacemi o tom, jak se postavit k těmto problémům druhotných surovin a jak podpořit systém
třídění odpadu. Evropská směrnice i plán odpadového hospodářství přesně stanoví priority nakládání
s odpady v pořadí – prevence vzniku, opakované použití, materiálové využití, energetické využití,
skládkování. Právě dokončovaný návrh nového zákona o odpadech obsahuje m.j. zvýšení poplatku
za skládkování směsného odpadu tak, aby se náklady blížily nákladům na spalování. To by umožnilo
jeho energetické využití. Dále na evropské úrovni usilujeme o snížení sazby DPH na recyklované
výrobky. V neposlední řadě OPŽP (Operační program životního prostředí) poskytuje miliardy korun
na vybudování recyklačních kapacit a obalový průmysl bude zvyšovat příspěvky na podporu třídění
a materiálového využití.
Je téměř jisté, že likvidace odpadů zasáhne i naši peněženku. Došlo by k tomu i bez současné
krize, protože obce a města doplácela stále více ze svých rozpočtů, jak jsme v našem zpravodaji
upozorňovali již v loňském roce. Musíme si uvědomit, že nakládání s vlastními odpady je především
otázkou morálky každého jedince. Je to vizitka cti a odpovědnosti ke společenství, jehož jsme součástí. Zvláště rostoucí ceny energií by mohly svádět nezodpovědné občany ke spalování zakázaných
materiálů, jako jsou plasty, dřevotříska, použité oleje, látky apod. Mnohokrát jsme na tomto místě
upozorňovali na vážné zdravotní důsledky takového počínání, které není možno tolerovat. Neváhejme
v takovém případě souseda upozornit. Obec zavedla systém nakládání s odpady, který řeší ukládání
všech složek komunálního odpadu. Není samozřejmě ideální, ale má výrazně motivační charakter.
To znamená, že čím lépe občan třídí, tím méně zaplatí. Ruku na srdce – jedna až dvě koruny denně
na osobu za to, že nám obec umožní zbavit se důstojným způsobem našich odpadků – to přece
žádného člověka nemůže přivést na mizinu.

Tato služba byla zkušebně zavedena v naší obci v loňském roce. Občanům, kterým nevyhovuje obcí
organizovaný svoz bioodpadu dvakrát ročně (na jaře a na podzim do přistavených velkoobjemových
beden), a kteří se nechtějí na svých zahrádkách zabývat ani kompostováním, nabízíme možnost
pravidelného svozu bioodpadu od května do listopadu. Bioodpad bude odvážen svozovým vozidle
MPS Kladno na kompostárnu k dalšímu zpracování.
Pokud máte o tuto službu zájem, přihlašte se na obecním úřadě: pronájem speciální odvětrané
hnědé nádoby na kolečkách je bezplatný a roční poplatek za nádobu o obsahu 140 l činí 690,– Kč
a za 240 l: 890,– Kč.

Ing. Jiří Kolrusz
Komise pro životní prostředí a veřejný pořádek

Hasiči informují
Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám stručný přehled událostí, které se odehrály v našem sboru od minulého vydání
Braškovských novin.
Závěr loňského a začátek letošního roku patřil v našem sboru jedné zásadní změně. Díky krajské
dotaci, o kterou se výraznou měrou zasloužil starosta obce ing. Vladimír Dráb, se nám podařilo omladit stávající vozový park. Našeho stařičkého, a milovaného trambuse (Škoda-706 RTHP), vystřídal
ve službě poměrně mladší a modernější automobil. Jedná se o vůz značky LIAZ-101.860, s požární
nástavbou Karosa-Vysoké Mýto. Tento požární automobil byl do naší obce odkoupen od hasičského
sboru města Chodov (okr. Karlovy Vary), v dobrém tech. stavu a s plnou pož. výbavou. Výše dotace
činila 990.000,– Kč, z čehož cena vozu byla 950.000,– Kč. Zbylá částka, tj. 40.000,– Kč, byla z poloviny použita na dovybavení vozu v podobě benzínové elektrocentrály (5,5 kW), která slouží k napájení
osvětlovacího teleskopického stožáru, přenosných světlometů a jiných el. zařízení. Za druhou část zůstatkových peněz byl zakoupen el. naviják (24 V, tah 7.5 t), který se využívá především při vyprošťování
zapadlých či havarovaných automobilů. Obě zařízení jsou v současné době namontována na vozidle a
plně připravena k použití. Náš bývalý automobil Škoda-706 byl odprodán do obce Hýskov (okr. Beroun).
Pokud se chcete podrobněji seznámit se životem a děním v našem sboru, nemusíte spoléhat pouze
na články uveřejněné v Braškovských novinách, ale máte-li možnost přístupu na internet, nahlédněte
i na www.stránky Obce Braškov – odkaz HASIČI. Zde najdete nejen informace v podobě textu, ale i
spoustu zajímavých fotograﬁ í. Touto cestou bychom chtěli zároveň poděkovat p. H. Laitnerovi, který
se o internetové stránky sboru pečlivě stará.
Co se týče uplynulého období z hlediska zásahové činnosti, není v podstatě o čem se rozepisovat.
Naše jednotka vyjížděla pouze v jednom případě, a to na vyproštění os. automobilu z příkopu na
křižovatce nad Braškovem. U této události byl již nasazen náš zánovní zásahový automobil. Zbylou
část zimního času jsme proto věnovali především údržbě a přípravě naší techniky.
S blížícím se jarem na nás čeká dnes již tradiční a příjemná „povinnost“ v podobě příprav a zajištění průběhu pálení čarodějnic. Věříme, že i letos se na Čertovce sejdeme v hojném počtu a s dobrou jarní náladou.
Hasiči Braškov

Bubuismus a metoda pěstování žízně
Bubuismus, jehož autorem a tvůrcem je PhDr. Václav Budinský, se skládá ze souboru netradičních
vědních disciplín (např. prospěchologie, blbologie, vědecké neponižování se, dárkologie), netradičního
přístupu k realitě a jejího vnímání (prostřednictvím výsledků bubuistických věd) a speciﬁckého způsobu života (za použití významných bubuistických metod, např. metody odkládání, speciﬁcké výchovy,
pěstování žízně apod.).
Vznikl proto, aby přinášel radost a štěstí. O plnění tohoto cíle usiluje stále.

Chcete prožít něco mimořádného?
Chcete prožít fantastické dobrodružství?
Chcete prožít slast, kterou jste nikdy nezažili?

Život je dar, bubuismus se snaží, aby se nejednalo o dar danajský.

Chcete se stát účastníky první akce svého druhu na světě?
Bubuistická metoda pěstování žízně
Člověk se obvykle napije, když má žízeň, když má chuť na určitý nápoj, případně když touží po jeho
alkoholickém obsahu. Kombinace důvodů se vzájemně nevylučuje. Napije se a zažije více či méně příjemný pocit.
Pokud si ovšem žízeň vypěstuje, žízeň se mnohonásobně umocní. Tímto způsobem lze docílit
naprosto neuvěřitelných slastí. Každý, kdo to vyzkoušel, musí potvrdit naprostou unikátnost a intenzitu takto získaných pocitů. A naopak, kdo něco takového nezažil, nemůže neuvěřitelně báječnou
rozkoš ocenit.
Podobné pocity mohli určití jedinci zažít spontánně, pokud se dostali do situace, kdy rostla žízeň a
oni ji neměli čím uhasit, například pokud zabloudili v poušti.
Existuje však rozdíl mezi spontánním, náhodným případem samovolného vzniku velké žízně a intencionálním, cílevědomým a systematickým přístupem, kdy můžeme mít nárůst žízně
a její následné hašení pod kontrolou.
Jak tedy postupovat při pěstování žízně. Vhodné je letní roční období s velmi vysokými teplotami vzduchu. Večer před spaním nepijeme nealkoholické nápoje, zkonzumujeme pouze dvě až
tři odlivky destilátu. Ráno posnídáme 10 až 15 dkg. slaných rybiček, jedno balení olomouckých
tvarůžků a 5 až 10 dkg. uherského salámu a 5 až 10 dkg. čabajky. Nic pochopitelně nepijeme. Pak
se vydáme na přibližně 4 až 8 hodin dlouhou túru, nejlépe horskou. Ujdeme 15 až 35 kilometrů a
celou dobu nic nepijeme.
Naše úsilí se nám určitě vyplatí, neboť se nám zcela jistě podaří vypěstovat žízeň slušné intenzity.Bude
se jednat o zaručeně krásnou žízeň, jejíž hašení se stane nezapomenutelným zážitkem a neuvěřitelnou
slastí, která mnohonásobně vykompenzuje předcházející strádání, zvláště bude-li probíhat v příjemném
prostředí a za použití ušlechtilých nápojů, v tomto případě „prostředků hašení“. Nejčastěji bývá užíváno
dobré desetistupňové pivo, abstinenti mohou pochopitelně použít jakýkoliv nealkoholický nápoj, nejlépe
vodu bez bublinek nebo nealkoholické pivo.
Začátečníci mohou pochopitelně zvolit mírnější postup, čili zkonzumují ráno menší množství pokrmů
vyvolávajících intenzivní žízeň, případně přistoupí k hašení za kratší dobu.
Nemusíme jistě zdůrazňovat, že intenzivní pěstování žízně mohou podstoupit pouze zdraví jedinci a
že se takové pěstování nedoporučuje realizovat příliš často, neboť je pro organismus poměrně náročné
a navíc by časem časté hašení zevšednělo, jako ostatně vše, čeho je nadbytek.

Pak určitě nesmíte chybět tam, kde bude probíhat

1. BRAŠKOVSKÝ POCHOD PĚSTOVÁNÍ ŽÍZNĚ,
který se koná 6. června 2009
a který pořádá Občanská iniciativa pro rozkvět Braškovska

Účastnící se sejdou v restauraci Pod Hvězdičkami na Valdeku
v 10 hodin.
Tam je zdarma připravena speciální „žíznivá“ snídaně a zábavná krátká
přednáška o bubuismu, kterou přednese zakladatel bubuismu
a spisovatel PhDr. Václav Budinský
Po snídani a přednášce vyjdou účastnící na Vysoký vrch a vrátí se zpět
do restaurace Pod Hvězdičkami, kde si všichni budou moci slastně
uhasit svou žízeň a kde proběhne autogramiáda bubuistické publikace,
která bude vydána na počest pochodu a kterou obdrží zdarma všichni
účastníci, kteří si v cíli zakoupí litr piva.
Důležité upozornění:
Pochodu se mohou (na vlastní odpovědnost) zúčastnit pouze
zdraví a dospělí jedinci, kteří souhlasí s tím, že nebudou od rána
do ukončení pochodu konzumovat jakékoliv nápoje, neboť jinak
by si nemohli vypěstovat dostatečnou žízeň, čímž by popřeli smysl
celého pochodu.

Z mateřské školky

Okénko pro děti

MILOVNÍCI PEJSKŮ!

TECHNIKA ZDOBENÍ VAJÍČEK

Už začíná být lepší počasí a slezl nám sníh. Hurááá! Teď můžeme dovádět venku a sledovat
v přírodě ty udivující změny jara. Jak raší pupeny a jarní rostliny, jak krtek udělal hromádku,
ptáci začínají stavět hnízda a tak vůbec.Už si pěstujeme ve školce sadbu květin, paní kuchařce kopr, petržel, pažitku a bylinky. Uklidíme zahradu, aby byla na jaře krásná. Jenže, když
chodíme na procházku, tak je to jiné. Paní učitelky na nás každých pár kroků volají: „Pozor,
psí bobek, dávejte pozor, ať si ho neodnesete na botě!“ U mostu na kopečku se napočítalo 64
hromádek – a že byly pořádné, na pár čtverečních metrech, cesta po chodníku na Toskánku je
lemovaná hromádkami přímo u chodníku (někdy i na něm). A my vidíme, kdo s pejsky chodí
na procházku… Taky víme, že pejsek tu hromádku musí udělat, a že neumí chodit na záchod,
ale páníček to přece ví, že tudy nechodí jen oni. A stačí pejska trocho odvést k poli, jeden,
dva metry, nebo klacíkem bobek odstranit mimo cestu. Teď, když bude hezky, se bude prášit,
v ysychat a bobek bude páchnout.
A tak prosíme páníčky, aby na nás děti mysleli. Protože postavili dálnici, zbývají nám cesty po
Braškově k lesu, na Háj a okolo vsi a tam se pejskům také líbí. Tak ať to tak zůstane pro všechny
lidičky.

Lidové techniky zdobí vejce zpravidla barvou, vzorem a nápisem. Patří mezi ně zejména tyto techniky:
Vosková batika (špendlíkem nebo stužkou)
Patří mezi nejstarší a nejrozšířenější techniky. Vosk nanášený zabodnutým špendlíkem ve dřívku
vytváří slzu a pomocí nástroje zvaného „stužka“ (stočený plíšek ve dřívku) se vytváří silná čára.
Včelí vosk nebo parafín ze svíčky se rozpustí na lžičce a pomocí uvedených nástrojů se vytváří na
umytém a osušeném vajíčku vzor.
Pak se vajíčko ponoří asi na 15 minut do připravené barvy (nesmí být teplá, jen vlažná, vosk by
se rozpustil). Potom se dá na chvíli do vlažné trouby, vosk se rozehřeje a setře hadříkem z vajíčka.
Pokud má být kraslice vícebarevná, nanáší se dále další vzor z vosku a postupuje se stejným způsobem. Musíme však začít s namáčením v nejsvětlejší barvě (žlutá, pak např. zelenkavá či modrá atd.)
Voskový reliéf
Je to podobný postup jako u voskové batiky. Maluje se však obarveným voskem na barevné vajíčko a
vosk se z něho nestírá. Vytváří se tak plastický voskový ornament, který je krásný, ale křehký – olupuje se.
Nalepování slámy
Technika je rozšířená především na Hané. Nejvhodnější je ječmenná sláma sklízená ručně a barevně
upravená (světlá žluť vznikne namočením do vápenné vody a tmavá, nechá-li se snop několik dnů na
slunci). Dále je zapotřebí ze stébla odstranit „kolínka“ a podélně ho rozpůlit. Sláma se může napařit
nebo namočit ve vodě, aby se při narovnávání a zbavování vnitřní dužiny nelámala.
Ploché pásky se stáčí do ruliček a postupně se z nich stříhají kosočtverce, kosodélníky a proužky,
což jsou základní tvary pro tvoření ornamentů. Sláma se na obarvená vajíčka (tmavé odstíny) lepí
např. lepidlem Herkules pomocí párátka.
Vyškrabávání
Technika spočívá ve vyškrabování (gravitování, rýsování – odtud název „rejsky“) vzoru pomocí
ocelového nože, břitvy, trojhranného pilníku nebo čepelky v rukojeti do vajíčka syté barvy. Kraslice
mohou být bílobarevné nebo vícebarevné. Používají se uvařená vejce.
Zdobení ovazováním rostlinnými částmi
Bílá vajíčka se ovážou listy ze stromů, trávou, květinami, jetelem, řebříčkem apod. Výběr závisí
na zajímavosti tvaru. Pomocí nitě se upevní jednotlivé rostliny, celé vajíčko se pak zabalí např. do
organtýnu či fáčoviny, nebo také do čtverečků ze starých punčocháčů a vaří se v cibulových slupkách
nebo v mladém obilí. Krásný přírodní vzor má podobu otisků použitých rostlin.
Rozfoukávání tuše
Na obarvené vajíčko nakapat tuš a pomocí slámky opatrně rozfukovat „po vajíčku“.

Všem páníčkům děkujeme – děti ze školky

JEŠTĚ JEDNOU ZPRÁVA Z MŠ.
Dne 13.2.2009 proběhl ve škole zápis dětí pro školní rok 2009–10.
Z celkového počtu 15 zapsaných dětí je 7 z Braškova, to je 100 % žádajících. Zbývající přihlášené děti
jsou z Pl. Újezda, Velké Dobré, Horního Bezděkova, Kyšic a Unhoště. Stále docházejí žádosti o místo.
Kritéria přijímání dětí a postup přijímacího řízení byla v souladu s novelou Školského zákona
č. 561/2004 Sb. č.49/2009, která je v platnosti od 5.3.2009. Naše přijímací řízení ještě tedy podléhá
správnímu řízení.
Kritéria přijímání dětí schválila obecní rada.
1. bydliště v obci
2. věk dítěte – odklad školní docházky, věk předškolní a další sestupný věk
3. zaměstnanost rodičů,studující a OSVČ
4. nástup k celodennímu provozu a sourozenec v MŠ Braškov
5. nástup k celodennímu provozu
6. bydliště v nejbližším okolí obce a obec bez vlastní MŠ (pro přespolní)
7. pro přespolní platná kriteria jako pro místní (bod 2–5)

Z knihy Dagmar Šottnerové: „Lidové tradice“

Poděkování za nečekaný dar

Jedno místo bude do června volné pro případ odložené školní docházky, poté je obsadíme.

Druhý karneval proběhl 22. 2. 2009 na Valdeku v restauraci Pod hvězdičkami, a uspořádala ho obec
Braškov. Na karnevalu byla výborná hudba a velmi milá zábava od začátku, až do konce.Nechybělo
tancování, soutěžení a na konci všechny děti čekala sladká odměna i s diplomem za účast. Myslím, že
úsměvy a radost, která byla vidět na tvářích všech dětí, je vám zároveň i poděkováním za to, že jste jim
takové krásné karnevaly uspořádali. Jsme rádi, že vám záleží na našich dětech a ještě jednou děkujeme.

Jsem občankou Braškova a obyvatelkou Toskánky od roku 1988, takže už se tady cítím doma a také
už ledacos pamatuji. Naše Toskánka vypadá ze všech tří částí Braškova nejchuději, dodnes nemáme
ani obyčejné chodníky. Naštěstí jsme již připojeni na plyn i kanalizaci, takže naše „zpoždění“ se dnes
týká převážně vzhledu a dalšího vybavení, které dělá z obce hezký a příjemný domov.
Vím, že obec nemá k dispozici dostatek ﬁnancí (a současné ekonomické podmínky hrozí navíc snížením
přídělu peněz, které získáváme od státu z vybraných daní), ani nemá k dispozici majetek, jehož prodejem
bychom si pomohli k ﬁnancím na investice. K tomu v současném programovacím období EU (2007-13) přišla
jedinečná šance získat prostředky ze strukturálních fondů EU na projekty, které svým charakterem zapadají do
nastavených operačních programů, ale tyto projekty je nutné spoluﬁnancovat z peněz žadatele, takže prostředky
obce budou přednostně použity k tomuto účelu. Za sebe mohu říci, že i když mi vzhled Toskánky vadí, jsem
ráda, že Braškov i Valdek, jak doufám, díky projektům viditelně zkrásní a získají sportovní možnosti, které se
samozřejmě budou týkat všech. Jsem ráda za každé zlepšení, a tím lépe, když to bude nedaleko mého bydliště.
Pokud jde ovšem o tu naši Toskánku, žádné velké naděje jsme si nedělali. Ještě nedávno – celá léta, a
nejen my - jsme se v deštivých obdobích brodili domů blátem a po příchodu do práce jsem si tehdy myla boty
obalené jílem. Po zavedení kanalizace byla konkrétně cesta k nám provizorně zpevněna, díky za to, jenže
bláto se na ní postupně opět vynořuje. Vlastně – vynořovalo. Naše cesta byla počátkem března – pro nás
zčistajasna – opravena pomocí asfaltového recyklátu tak, že by v ní nikdo nepoznal nedávnou polní cestu.
Ale vznik této cesty není vůbec obvyklý. Jak jsme zjistili, dostali jsme tuto cestu darem od ﬁrmy ĆNES,
přesněji řečeno od starosty obce Ing. Drába. Není to tak, že by ve funkci starosty za obecní peníze zařídil
úpravu cesty (i za tuto práci bychom byli velmi rádi), ale ono to bylo ještě jinak: Ing. Dráb nám ze svých
prostředků dal materiál, poskytl zaměstnance, které jeho ﬁ rma platí, a stroje, jejichž provoz ﬁ nancuje,
takže nám tedy celou tuto cestu daroval ze svého. Takto postavených cest je a zřejmě ještě nadále bude na
Braškově více. Co říci… člověk zase tak často nedostane nic zadarmo, a navíc nečekaně. Máme v tomto
směru určitou výhodu, že náš starosta vlastní právě stavební ﬁ rmu – ale nic ho nenutí, aby ji dával zdarma k
dispozici pro potřeby obce. V našem případě se to stalo a my panu Drábovi za jeho dar opravdu děkujeme.
Za rodinu Neumannových, Stehlíkovy, Roberta Raise a rodinu Bednářových

Rodina Svobodova

Jana Bednářová

Děti jsou přijímány s dvouměsíční zkušební lhůtou s nástupem 1. 9. 2009.
Na všechny kamarády se moc těšíme a doufáme,že se jim bude u nás líbit. Zápis je vyvěšen v MŠ a na
úřední desce. Rozhodnutí obdrželi rodiče doporučeným dopisem.
Ředitelka školy Eva Střelečková

PODĚKOVÁNÍ ZA KARNEVAL
Dobrý den,
velmi rádi bychom touto cestou poděkovali za karnevalová rejdění, která proběhla v našich obcích
Braškov-Valdek.
První karneval proběhl 16. 2. 2009 ve školce na Braškově, který uspořádali pro naše školkové děti paní
učitelky. Díky si ale zaslouží i maminky, jež donesli dobrůtky a drobnosti do tomboly, která samozřejmě
nesměla chybět.

Knihovna
ČINNOST KNIHOVNY V ROCE 2008
V roce 2008 navštěvovalo knihovnu 134 registrovaných čtenářů, z toho 32 dětí. Celkem bylo
půjčeno 6269 svazků knih.
Místní knihovnu návštěvníci využívají nejen
k půjčování knih a časopisů, ale od roku 2006 i
k přístupu na INTERNET a práci s tiskárnou.
Tuto službu využívají zejména děti a dospívající
mládež. Knihovna se jim stala místem, kde se
každou středu scházejí a opravdu v hojné míře
internet využívají. Internet a knihovnické služby
jsou návštěvníkům poskytovány zdarma.
K nihovna má ve svém fondu 3401 svazků
knih a 10 titulů časopisů (Květy, Vlasta, Tina,
Praktická žena, 100+1, Instinkt, Receptář, Dům
a zahrada, Burda, Výběr). Náklady na pořízení
knih a předplatné časopisů činily 40.000,– Kč.
Bylo nakoupeno 140 nových knih. Knihovní fond
je navíc doplňován pravidelnými soubory knih ze
Středočeské vědecké knihovny v Kladně. V tomto
roce bylo půjčeno 8 souborů, které obsahovaly
500 svazků.
Velkou snahou je uspokojovat požadavky všech
čtenářů a proto řada knih, zejména studijní a
povinné školní četby je zajišťována v rámci meziknihovní výpůjční služby z fondu SVK v Kladně.
Oblíbené jsou i VÝTVARNÉ KURZY, které
knihovna od loňského roku pořádá. Bylo možné
se naučit pracovat s různými materiály a naučit
se různé techniky jako například Twist Art, savování, tupování, korálkování, nešitý patchwork
aj. Při výrobě se také využívají knihy, které má
knihovna ve svém fondu.
V prosinci uspořádala knihovna VÁNOČNÍ
VÝSTAVU. Kdo se přišel podívat, mohl si nakoupit hezké dárky v podobě knih, vánočních perníčků, svícnů, čokoládových ﬁgurek a kosmetiky.
Došlo také k vylepšení interiéru knihovny a
protože knihovnu navštěvují i ty nejmenší čtenáři,
snažíme se pro ně vytvořit takové podmínky, aby
se jim v naší knihovně líbilo.
Těší mě, že služby a činnost knihovny je v
naší obci zájem.
Knihovna je otevřena
každou STŘEDU od 16,00 hodin do 18,30 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu
Věra Přibylová, knihovnice

Okénko pro ženy
CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?
(Výběr z nových knih)
BELETRIE:
Bradfordová, B.: Nebezpečná odhalení
Braun, L.: Kočka, která sklidila aplus
Brown, L.: Alibi
Coulfherová, C.: Síla osudu
DuMaurier, D.: Králův generál
Frýbová, Z.: Hrůzy lásky a nenávisti
Fuchsová, I.: Když je muž v lázních
Gruber, M.: Údolí kostí
Javořická, V.: Brána do ráje
Javořická, V.: Když přišlo jaro
Křelina, V.: Dcera královská
McCrery, N.: Bestie
Medeiros, T.: Hříšné myšlenky
Medlicott, J.: Pouta domova
Přibský, V.: Valdštejn a Eleonora
Solstad, D.: Ostych a důstojnost¨
Štiavnický, A.: V podzemí Čachtického hradu
Waltari, M.: Egypťan Sinuhet
NAUČNÁ LITERATURA:
Bauer, J.: Podivné konce v českých dějinách
Drobný, M.: Co bylo včera (ne)může být i dnes
Enegel, S.: Bez stresu za 15 minut
Fořt, P.: Aby dětem chutnalo
Gibert, C.: Textilní doplňky
Havlů, K.: Bylinky v naší kuchyni
Horecká, J.: Rychlé večeře, aneb Zázraky na pánvi
Koenigsmark, A.: Jiřina Jirásková osobně
Košíková, I.: V kuchyni s Čirinou
Kunkel, A.: Malujeme na hedvábí
Mayer, M.: Oblíbené babiččiny bylinky pro léčení
a vaření
Šottnerová, D.: Lidové tradice
Täubner, A.: Velikonoční nápady
Velká kniha velikonočních vajíček
Pleteme oblečení pro nejmenší
Divy světa. 1001 fotograﬁ í
KNIHY PRO DĚTI:
Arnold, N.: Nechvalně proslulé experimenty
Awdry, W. a Ch.: O mašince Tomášovi. 12. a 13. díl
Brown, P.: Nádherné kočky
Durdík, T.: České hrady
Eppesová, K.: Velká knížka o malých skřítcích
Hofman, O.: Chobotnice z Čertovky
Montero, J.: 365 pověstí
Rodriquez, T.: Moje nejhezčí pohádky
Rowlingová, J.: Bajky barda Beedleho
Simpson, M.: Artušovské legendy
Stork, P.: Vikingové
Stork, P.: Stateční bojovníci
Tomášovy trampoty
Vít, A.: První čtení pro holky a kluky

Máte rádi různé kreativní techniky?
Místní knihovna pořádá VÝTVARNÉ KURZY pro ženy. Naučíte se pracovat s různými materiály. O veškeré
nářadí a materiál se vám postaráme. Kurzy probíhají jednou v měsíci – vždy v sobotu. Je však třeba se dopředu
přihlásit!!
V letošním roce proběhly kurzy na téma KETLOVANÝ ŠPERK a SMALTOVANÝ ŠPERK včetně kompletace.
V sobotu 4. dubna 2009 bude probíhat kurz na téma MRAMOROVÁNÍ. Je to technika zdobení věcí pomocí
mramorovacích barev, kdy výsledný efekt vypadá jako mramor. Odtud také název. Tato technika se může použít
na širokou škálu povrchů, jako např.: dřevo, papír, sklo, vosk, kov, umělé hmoty ale i hedvábí.
Techniku si vyzkoušíme při mramorování vajec a květináče. Sestavíme si netradiční velikonoční aranžmá.
Informace získáte a přihlásit se můžete v místní knihovně: 312 699 488 u V. Přibylové.

Den matek
Jak vznikl Den matek
Jedinečnost a nepostradatelnost ženy ve společnosti si zasluhuje její ocenění. Svátky, které vzdávaly hold
ženám, mají ve světě dlouhou tradici. Již ve starém Řecku se žena těšila velké úctě, protože byla dárkyní života.
Ještě dávno před naším letopočtem se zde konaly jarní oslavy na počest matky nejvyššího boha Dia, kterou byla
bohyně Rei.
Myšlenka oslavy ženy a ženství v novověku byla oživena obyvateli britských ostrovů. Z roku 1644 pochází
první zmínka o tzv. Mothering Sunday (mateřská neděle), kdy byly oslavovány všechny matky a babičky. Po celé
Anglii se tento svátek rozšířil až v 19. století.
O to, aby se svátek matek slavil po celém světě, se zasloužila dcera protestantského kazatele z Philadelphie
Revers Nevisová, která celý život bojovala za práva matek. V květnu 1907 uspořádala ve městě Grafton v západní
Virginii oslavy na počest své zesnulé matky. A za několik let americký president Thomas Woodrow Wilson
vyhlásil Den matek za svátek. Oslava připadá vždy na druhou květnovou neděli.

Den matek u nás
V naší zemi se začal slavit v roce 1923 zásluhou Alice Masarykové, dcery tehdejšího presidenta. Ideu také šířila
Čs. ochrana matek a dětí, Červený kříž, Sokol, Orel, katolické spolky i některé ženské komise při politických
stranách. S příchodem komunistické vlády ho však vytlačil Mezinárodní den žen (MDŽ). Až po roce 1989 se
tento svátek začal u nás slavit znovu. Přestože nemá náboženský podtext, dá se říct, že se rozšířil natolik, že
vznikla novodobá tradice.
Z knihy Dagmar Šottnerové: „Lidové tradice“

Obþanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Vaším
obecním/mČstským úĜadem
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ
¾
¾
¾
¾

SBÍRKU

Letního a zimního obleþení /dámské, pánské,dČtské/
LĤžkovin, prostČradel, ruþníkĤ, utČrek, záclon, látek
Domácí potĜeby-nádobí bílé i þerné, skleniþky- vše jen funkþní
PeĜí,péĜových a vatovaných pĜikrývek, polštáĜĤ a dek
VċCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:
elektrospotĜebiþe, ledniþky, televize,
nábytek, poþítaþe, jízdní kola, lyže
dČtské koþárky - ty se transportem znehodnotí

Sbírka se uskuteþní v naší obci
dne:

24. kvČtna 2009

þas:

od 16,00 do cca 18,00 hodin

místo: v hasiþské zbrojnici za OÚ
VČci prosíme zabalené do igelitových pytlĤ þi krabic,
aby se nepoškodily transportem

A léta běží…

DČkujeme za Vaši pomoc.

Společenská rubrika

dispeþink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203

Rozloučili jsme se s:
Karlem CHALUPOU

16. 1. 2009

Narodili se:
Viktorie SPOUSTOVÁ
Klára KALINOVÁ
Nela FOUSOVÁ
Kevin KADLEC
Alice Houšková

3. 11. 2008
2. 1. 2009
25. 1. 2009
17. 2. 2009
5. 3. 2009

Sňatek uzavřeli:
Lucie ŠÍMOVÁ a Jindřich LORENC
11. 10. 2008
Veronika ZAVADILOVÁ a František STOLÁR 12. 3. 2009

(68 let)

Čest jeho památce

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální
pomoc potĜebným obþanĤm a dává práci lidem, kteĜí jsou tČžko umístitelní na trhu práce.
Více na www: diakoniebroumov.org

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