BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU
červen 2005

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

17. veřejné zasedání
zastupitelstva obce Braškov,

Ročník: 15 Číslo: 2

POHODOVOU DOVOLENOU
A PRÁZDNINY
PŘEJE OÚ BRAŠKOV

které se koná v pondělí 27. června 2005 v 18,00 hod.
v restauraci na Braškově
s tímto programem:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení 16. veř. zasedání
3. Zpráva o činnosti rady obce
4. Výsledek hospodaření obce k 31.5.2005
5. Zpráva o činnosti výborů a komisí
6. Výstavba v roce 2005
7. Různé - smlouvy s VKM a.s. a Středočeskými vodárnami a.s.
- prodej obecních pozemků
- dotace
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr

Vážení spoluobčané,
protože se nacházíme za polovinou volebního
období 2002 až 2006, chtěli bychom vás krátce
informovat o tom, co se od počátku volebního
období současnému zastupitelstvu podařilo,
zhodnotit stav, kde se nacházíme a informovat
vás o našich dalších záměrech do konce volebního období i o námětech, které připravujeme pro
zastupitelstvo následující. Současně vám chceme
sdělit, co nás nyní nejvíce trápí a při řešení kterých
záležitostí bychom uvítali vaši spolupráci.
Jak jistě víte, počátkem tohoto volebního období
byl započato s rekonstrukcí a stavbou kanalizací na
Braškově a na Valdeku a budováním drenážního
systému odvádějícího balastní (spodní)
vody mimo čistírnu. Tato stavba byla ukončena
závěrem minulého roku. V současné době se buduje odkanalizování Toskánky, které je náročné svojí
technickou částí, ale i nákladově, neboť sousední
obec Pletený Újezd splaškovou kanalizaci nemá
a zatím ji ani neplánuje. Přesto jsme považovali za
naši povinnost zajistit tuto stavbu přes již zmíněnou náročnost i pro tuto část naší obce. Finanční
náklady stavby kanalizace byly z větší části pokryty
z dotace SFŽP, o čemž jste ostatně pravidelně
informováni, ať již prostřednictvím Braškovských
novin, nebo na veřejných zasedáních zastupitelstva
obce. Pro několik posledních nemovitostí, které
dosud odkanalizovány nejsou, je v současné době
zpracovávána technická dokumentace. Pokud se
vše bude vyvíjet podle našich představ, předpokládáme, že do konce tohoto volebního období bude
odkanalizována celá obec.
Byla provedena rekonstrukce komunikace
K Háji, a máme zpracovánu projektovou dokumentaci téměř na všechny místní komunikace
v obci. V letošním roce bychom ještě chtěli dokončit rekonstrukci ulice Spojovací, která utrpěla
předchozí výstavbou. Protože celkový odhad potřebných ﬁnančních prostředků na rekonstrukce
místních komunikací činí cca 40 mil. Kč, bude jejich zajištění a postupné budování hlavním úkolem
především pro následující zastupitelstva.
Zahájili jsme výstavbu víceúčelového a dětského hřiště na Braškově u obecního úřadu a jeho
dokončení předpokládáme také do konce letošního roku. Vybavení dětského koutku bylo již
instalováno. Podle projektu bychom chtěli vybavit
sousední kurt povrchem odpovídajícím současné
špičkové úrovni. Jeho určení předpokládáme pro
odbíjenou, nohejbal, fotbal (malý) a tenis. Také
tuto stavbu jsme realizovali částečně z účelové
dotace, kterou se nám podařilo získat. Fond sportu
a volného času Středočeského kraje v rámci grantového řízení nám poskytl 200 tis. Kč a z Programu
obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje

jsme obdrželi dotaci ve výši 180 tis. Kč, z rozpočtu
obce pak bylo čerpáno 500 tis. Kč.
Na Toskánce jsme instalovali nové autobusové
čekárny a do konce roku by měla být naše obec
napojena také na bezdrátový rychlý internet se
zřízením uživatelského terminálu v budově OÚ.
Po napojení budeme samozřejmě v rozvoji informačních technologií v naší obci dále pokračovat.
V této souvislosti vám můžeme sdělit, že byly
inovovány obecní www stránky a na adrese www.
braskov.info.cz můžete již dnes získat spoustu
informací. Na doplňování údajů a zlepšování kvality stránek se průběžně pracuje.V době opravdu
nedávné jsme provedli obměnu dopravních značek
v místech kontaktu místních komunikací se státními silnicemi.
Společnost ČSAD MHD Kladno a.s. spolu
s Krajským úřadem Středočeského kraje připravují převedení hromadné dopravy pod městskou
– systém KLID, kdy přes naši obec budou jezdit
autobusy tohoto systému za podmínek kladenské
městské dopravy. O tomto projektu vás budeme
ještě informovat po jeho upřesnění a získání
dalších doplňujících informací. Tyto informace
obdržíme bohužel až po uzávěrce tohoto čísla
Braškovských novin. Do jízdních řádů by měly
být zavedeny některé obnovené linky ( např. linka
ve 22,30 z Kladna v sobotu). Zahájení provozu je
předpokládáno k 1. 7. 2005.
V současné době nás ale trápí také řada problémů, které se nám nepodaří řešit bez vaší účasti
a pomoci. Máme radost, když na již instalovaných
prolézačkách a houpačkách dovádí naši nejmenší
v doprovodu rodičů a z toho, když ve sportovním
areálu vidíme žákovská družstva. Není ale možné,
aby se někteří, zejména mládež chovala tak, že
vybudovaná zařízení poškozuje nebo dokonce
ničí. Vždyť je budujeme právě pro ni a jejich
menší kamarády. Je proto třeba, abychom si tato
zařízení dokázali udržovat a uchovat je v co nejlepším stavu. Naším zájmem je docílit dokončení
sportovního areálu na Braškově v co nejkratší
době, vč. jeho oplocení a stanovení režimu pro
jeho provoz.
Není třeba také jistě zdůrazňovat, že i takový
doplněk, kterým je dopravní značka je vizitkou
obce a obyvatel, kteří zde žijí. Zanedbatelné nejsou ani náklady, které obec musí potom na jejich
obměnu vynaložit.
Samostatnou kapitolou jsou černé skládky. To
je problém, kterým se zabývala, zabývají a asi ještě
dlouho budou zabývat všechna zastupitelstva.
U nás jsou to v současné době především skládky
v Horce a na Háji. Menší lze však nalézt na mnoha
dalších místech. O této problematice jste ostatně
pravidelně informováni členem komise VP a ŽP
ing. Kolruszem. Domníváme se, že pro existenci

těchto skládek není u nás opodstatnění. Máme
vybudován, podle našeho názoru velmi slušný systém, jak s odpady nakládat. Pro komunální odpad
jsou k dispozici sběrné nádoby, četnost odvozů si
může každý vlastník nemovitosti regulovat dle
svých potřeb, hromadný svoz velkoobjemového,
biologického a nebezpečného odpadu pravidelně
2 x (1 x) v roce velkoobjemovými kontejnery. Na
likvidaci plastů, si lze zakoupit na OÚ příslušné
pytle – jejichž cenu i úhradu za likvidaci dotuje
občanům obec. Dále jsou v obci k dispozici kontejnery pro sběr skla.
V této souvislosti je těžko pochopitelné, když
občan odveze do kontejneru na biologický odpad
stavební suť, příp. domovní odpad. Ještě bychom
chtěli zdůraznit, že není cílem obce na poplatcích
za odpad získávat od občanů ﬁnanční prostředky,
ale snažíme se příjmy regulovat tak, aby se kryly
s náklady na jeho likvidaci.
Také nás trápí, že přibývá sousedských sporů,
což je jev, který se v naší obci v minulosti vyskytoval jen ojediněle a to, že někteří občané dostatečně
nerozlišují, zda se jedná o jejich pozemek, nebo
o pozemek obecní a dopouštějí se zde nepovoleného skladování materiálu, pálení nebezpečných
odpadů a pod. Tyto občany bychom chtěli upozornit, že přestupky již řešíme a nadále budeme řešit
s pomocí Policie ČR a přestupkové komise MěÚ
v Unhošti, případně dalších orgánů.
Nejsme také spokojeni se stavem, kdy mnoho
řidičů při průjezdu naší obcí, a to jak po státních,
tak po místních komunikacích nedodržuje rychlost
a ohrožuje tak zdraví i životy ostatních. I když
jsme si vědomi, že se jedná o jev celospolečenský,
budeme se snažit o zjednání nápravy, a to komunikací s Policií ČR a častějším měřením rychlosti,
případně jinými kontrolními akcemi.
Pokud jde o výhled do budoucnosti, stávající
zastupitelstvo se řídí schváleným územním plánem, jehož jedním z limitů je počet obyvatel 1200
v cílovém roce jeho naplnění. Pro vaši informaci
uvádíme, že k 1.1.2005 bylo v naší obci trvale
hlášeno 915 obyvatel. Z toho vyplývá, že současně
rozpracované lokality pro výstavbu rodinných
domků, t.j. U Dubu, U Háje a V Podlískách výhledově již limit 1200 obyvatel naplňují.
Z tohoto důvodu také současné zastupitelstvo
odmítá jakoukoli změnu pro další hromadnou výstavbu rodinných domků na plochách, které nejsou
zahrnuty do již schváleného územního plánu. Dle
našeho názoru by mělo být snahou i dalších zastupitelstev dobudování stávající výstavby (občanská
vybavenost, místní komunikace) a teprve po jejich
dokončení přistoupit k rozšiřování obce o další
případnou výstavbu.
Pokud jde o realizaci staveb pro podnikání,
máme ve stávajícím územním plánu využití are-

álu bývalého státního statku, který v současnosti
v menší míře využívá ﬁrma GTH ke skladování
potravin. Přijetí deﬁnitivního řešení brání dosud
nevyjasněný majetkový stav. Snahou bude najít
společně přijatelné řešení, jak pro ﬁrmu GTH, tak
pro naši obec. Na sousedním pozemku jednáme
s ﬁrmou ARK o rekonstrukci, nebo spíše likvidaci
bývalé výkrmny vepřů, která nepřispívá k dobrému
vzhledu při příjezdu do obce od Kyšic. Snahou
stávajícího zastupitelstva bude řešit využití těchto
areálů tak, aby jejich budoucí využití neznamenalo
pro obec další ekologickou zátěž, a to jak zvýšenou
dopravou, tak znečišťováním prostředí či jinými
zhoršujícími vlivy.
Do budoucna bude také nutno zvážit doplnění
vybavenosti obce o další objekty jako pošta, lékař,
hřbitov, dům pro seniory, hasičská zbrojnice, společenské centrum, případně o obnovu stávajících
objektů (školka, obecní úřad, hasičská zbrojnice).
Také výstavbu všech typů staveb je třeba regulovat, aby nedošlo k výstavbě, která by znamenala
pro naši obec vznik tzv. „ noclehárny“, ale udržet charakter české vesnice tak, jak je ostatně
představován i v materiálu jednoho z občanských
sdružení, působících v naší obci. Jde o úkol nadčasový a jeho uskutečnění bude spočívat především
v silách a možnostech našich následovníků. Je
třeba si uvědomit, že každá i malá stavba je stavbou
na desítky až stovky let a její vzhled by tomu měl
také odpovídat. Naopak, pokud se postaví něco
nevhodného či nevkusného, bude to „strašit“ ještě další generace. Proto je také naším záměrem,
sestavit jakousi vizi rozvoje obce v nadčasovém
provedení, která by mohla být základem pro následné diskuze. Dle současného odhadu možností
ﬁnancování by se jednalo o výhled na cca 50 let.
Do této představy bychom chtěli zahrnout
i požadavky našich občanů na řešení dopravní
zatíženosti (obchvat, kruhový objezd), cyklotrasy,
cyklostezky i cesty pro pěší, biologický koridor
s výsadbou zeleně. Zde však bude nutná i spolupráce s dalšími subjekty jako jsou okolní obce,
město Kladno, Krajský úřad Středočeského kraje,
ministerstva vlády ČR i fondy EU.
Tolik tedy k současnosti v naší obci a k našim
záměrům. Pokud máte, či budete mít jakékoli připomínky, doporučujeme vám navštěvovat veřejná
zasedání zastupitelstva obce, využívat osobních
návštěv na OÚ v úředních hodinách nebo je zasílat buď prostřednictvím České pošty, či pošty
e-mailové na naši adresu: ou.braskov@volny.cz.
Váš aktivní přístup bude jistě inspirací i pro naši
činnost a na další spolupráci s vámi se těšíme.
František Haas, starosta
Jindřich Novotný, zástupce starosty

Zprávy z obecního úřadu

Usnesení
16. veřejného zasedání zastupitelstva
obce Braškov, konaného dne 15. března
2005 v restauraci na Valdeku
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) bere na vědomí:
1) Zprávu o kontrole plnění usnesení 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Braškov, konaného
dne 13.12.2004
2) Zprávu o činnosti rady obce v uplynulém období
3) Rezignaci členky zastupitelstva paní Lenky Vlachová a doplnění o nového člena ZO Ing. Vladimíra
Drába
b) schvaluje:
1) Závěrečný účet obce za rok 2004
2) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Braškov za rok 2004
3) Vyhlášku č. 1/2005, kterou se ruší OZV č. 1/2004, o pořádku a čistotě v obci
4) Vyhlášku č. 2/2005, kterou se ruší OZV č. 4/1993 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů MŠ a OZV č. 10/2000, kterou se mění vyhláška č. 4/1993
5) Návrh 1. změny rozpočtu obce na r. 2005
6) Nevysílat zástupce obce na valnou hromadu a.s. VKM a požádat společnost o zasílání zápisů z jednání
7) Přesun přebytku hospodaření MŠ v r. 2004 ve výši 14.553,54 Kč do rezervního fondu školy
c) ukládá: komisi VP a ŽP
- připravit návrh vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

ZPRÁVA
O ČINNOSTI RADY OBCE
v období mezi 16. a 17. veřejným
zasedáním zastupitelstva obce
V uvedeném období se Rada obce sešla v souladu s plánem práce na 7 schůzích a zabývala se
zejména těmito záležitostmi:
54. schůze – 21.3.2005 se především zabývala
hodnocením 16. veřejného zasedání a výstavbou
v r. 2005.
Při hodnocení průběhu 16. zasedání konstatovala jeho standardní úroveň a účast zastupitelů
i občanů. K diskusnímu vystoupení a připomínkám p. Poštolky rozhodla rada svolat jednání za
účasti odborníků
Ke zprávě o výstavbě v r. 2005, přednesené na
zasedání předsedou stavební komise ing. Doksanský, nebyly vzneseny připomínky a byla vzata
na vědomí.
Rada vzala na vědomí informaci zástupce starosty p. Novotného o schůzce mikroregionu Bratronicko mimo jiné i o situaci a záměru budování
cyklostezek v regionu.
Rada uložila komisi veř. pořádku posoudit stav
porostů při vjezdu do obce od Kyšic a možnost
jejich vykácení či prořezu a stav. komisi zajistit
předložení cenové nabídky na rekonstrukci místní
komunikace Spojovací.
Protože pí. Přibylová požádala o uvolnění
z funkce předsedkyně redakční rady Braškovských
novin, rozhodla rada o úpravě stanov a statutu tak,
aby tato pravidla odpovídala ostatním tiskům,
vydávaným obcemi v regionu.
Podrobně se rada zabývala připravovanou výstavbou kanalizace na Toskánce a konstatovala,
že byla uzavřena v souladu s výsledky výběrového
řízení smlouva s ﬁrmou Ekostavby. Současně vzala
na vědomí orient. termíny realizace.
Rada potom uložila připravit změnu nájemní
smlouvy domovnického bytu v MŠ a zajistit objekt
veřejné studny na Toskánce.
V další části schůze se pak rada zabývala žádostí
manželů Friedrichových o odprodej a směnu pozemků v okolí restaurace Braškov, žádostí manželů
Tomešových o posouzení možnosti změny územního plánu či výjimky z něho, návrhem ing. Bednářové na rozdělení a prodej pozemku na Toskánce
a žádostí p. Zemana o směnu pozemků.
V závěru rada rozhodla o zařazení nového člena
zastupitelstva do stavební komise a p. Beneše do
ﬁnančního výboru, projednala informaci o stavu
přípravy vyhlášky o odpadech, uložila zajistit přistavení kontejnerů na velkoobjemový a zahradní
odpad a vzala na vědomí, že Veseta s.r.o. poskytla
sponzorský dar hasičům ve výši 30 tis. Kč.
55. schůze – 4.4.2005 měla na programu zejména problematiku TJ Sokol – fotbal. oddílu,
informaci o činnosti komise veř. pořádku a život.

prostředí a zprávu o možnostech ﬁnancování
z mimorozpočtových zdrojů. Podle informace
zástupců fotbal. oddílu byla ustavena přípravka
pro děti (6-8 let) a přihlášena do soutěže. Byl
projednán zastupitelstvem schválený rozpočet
na údržbu a provoz hřiště pro r. 2005 a uloženo
zpracovat jeho detailní členění. Byl odsouhlasen
nákup dresů pro přípravku dětí a výrobu branek
do výše 20 tis. Kč.
K podání informace o činnosti komise veř.
pořádku byla přizvána její předsedkyně ing. Machovská. Bylo dohodnuto, že přípravou vyhlášky
o odpadech se bude zabývat samostatná schůzka
dne 17.5.2005.
K možnostem ﬁnancování z mimorozpočtových
zdrojů podala zprávu ing. Bednářová, která byla
tímto úkolem radou pověřena. Konstatovala, že
obce nemají v současné době mnoho možností.
Pokračuje ve sledování programů a možností na
internetu. Byla odsouhlasena účast ing. Bednářové
na konferenci, zabývající se touto tematikou.
Rada byla informována o situaci v mikroregionu Bratronicko, projednala možnost zřízení
jednoduchých úprav pronajatého pozemku na
Toskánce mezi ul. Polní a dálnicí, který by sloužil
jako dětské hřiště a opakovaně žádost manželů
Friedrichových a situaci v přípravě nových webových stránek obce.
Rada vzala na vědomí informaci o další dražbě pozemku č. 269/1 – ul. Pod Horkou s tím, že
k případnému zakoupení je nutný souhlas zastupitelstva a požádala předsedy ﬁnančního a kontrolního výboru o kontrolu hospodaření a stanovení
podmínek ﬁnancování mateřské školy.
V závěru byla rada seznámena se stanoviskem
odboru dopravy krajského úřadu k naší žádosti
o situaci na zastavené stavbě obchvatu Unhoště
s tím, že tato stavba má být dokončena v tomto
roce a odsouhlasila doplnění pracovní výzbroje
a výstroje pro hasiče. Úhrada ve výši do 25 tis.
Kč bude zajištěna ze sponzorského daru Vesety
s.r.o.
56. schůze – 18.4.2005 – projednávala především výsledky hospodaření obce k 31.3.2005 a stav
zajištění a příprav rybářské sezóny na Braškovském rybníce.
Po projednání předložených materiálů rada
konstatovala, že plnění rozpočtu odpovídá u většiny jeho položek. Byl projednán i výhled příjmů
a výdajů do konce r. 2005.
Do schůze rady byli přizváni pp. Jerman a Valeš.
bylo konstatováno, že stav rybníka je dobrý a že
bude zahájen prodej povolenek pro děti na r. 2005.
Požadavek na nákup – doplnění ryb bude předem
projednán s obecním úřadem. V závěru tohoto

bodu byla projednána možnost spolupráce rybářů
při oslavách dětského dne 4.6.2005.
V další části této schůze byla vzata na vědomí
informace p. Novotného o schůzce mikroregionu
Bratronicko.
Byl předložen návrh rozpočtu mikroregionu na
r. 2005 audit hospodaření za r. 2004 bude předložen na příští schůzce 10.5.2005.
Podrobně byly projednány možnosti dokončení
víceúčelového a dětského hřiště na Braškově.
Byla provedena prohlídka navrhovaných umělých
povrchů hřiště v Berouně. Zhotovitel se zavázal
předložit nabídku ve 2 alternativách.
K informaci na 55. schůzi rady bylo ing. Bednářovou doplněno, že možnost použití grantů se týká
pouze ﬁnancování silnic II. a III. třídy, které jsou
ve vlastnictví a správě kraje a nelze z nich ﬁnancovat rekonstrukce místních komunikací.
Podrobně se opět zabývala rada přípravou
stavby kanalizace na Toskánce a konstatovala, že
bude zahájena v květnu t.r. Ing. Doksanskému bylo
uloženo urychleně doplnit chybějící doklady pro
Státní fond životního prostředí.
K žádosti manželů Tomešových bylo konstatováno, že krajský úřad zrušil stavební povolení
a žádost je tudíž bezpředmětná. Rada uložila
předat stížnost manželů Ajmových komisi veř.
pořádku (jde o sousedský spor) a neodsouhlasila
návrh Pozemkového fondu ČR na prodej pozemku č. 47/2 (ul. U Studánky), který by měl být
převeden obci.
V závěru vzala rada na vědomí návrh manž.
Kováříčkových na darování pozemku pod chodníkem podél silnice II/118 (ul. Rudé armády) obci
a uložila zajistit zpracování darovací smlouvy,
odsouhlasila úhrady neinvestičních nákladů za
žáky kladenských základních škol ve výši 3.900,- Kč/žáka a seznámila se s dopisem Ekolog.
sdružení občanů obce Braškov a dohodla postup
zpracování odpovědi.
57. schůze – 2.5.2005 – do této schůze byli přizváni zástupci hasičů a kronikářka obce.
Zástupci hasičů pp. J. Sochna a T. Votava
seznámili radu s činností dobrovolných hasičů.
Členskou základnu tvoří již 49 členů. Spolupráce
s vedením obce je dobrá. Kromě obce přispěli na
drobné investice do vybavení jednotky (zásahové
přilby, montérky, radiostanice do auta apod.)
sponzorskými dary Kartex, Autodrát a Veseta.
Zástupci hasičů byli požádáni o prezentaci na
www. stránkách obce. Bylo dohodnuto, že obec
prověří možnost zřízení tréninkové plochy na
Toskánce náhradou za její údržbu.
Kroniku obce vede pí. Vyplelová. Rada byla
seznámena s obsahem kroniky s tím, že starosta
a jeho zástupce připraví podklady pro její dokončení do r. 2005. Paní Vyplelová požádala o ukončení této funkce k 31.12.2005.
Rada se pak zabývala dalšími úkoly. K dokončení víceúčelového hřiště uložila zajistit předložení
konkurenční nabídky. Firma TUBEKO sport
zatím navrhuje zhotovení deﬁnit. povrchu víceúčelového hřiště ve 2 alternativách za ceny 885 či
1.304 tis. Kč. Rada zdůraznila nutnost oplocení
celého areálu.
K zahájené kanalizaci na Toskánce bylo rozhodnuto zpracovat pro její občany informační
leták k podmínkám realizace a byly odsouhlaseny smlouvy na výkon stavebního a autorského
dozoru.
K postupu rekonstrukcí místních komunikací
předložil starosta vlastní návrh, který by měla
projednat 58. schůze rady.
Z jednání k námitkám p. Poštolky k realizaci
kanalizace v obci byl pořízen a účastníkům rozeslán zápis.
Rada vzala na vědomí, že ﬁnanční výbor provedl
kontrolu ﬁnančního hospodaření v MŠ Braškov
a že byla uzavřena nová nájemní smlouva na
služební byt v MŠ.
Ve věci dražby pozemku č. 269/1 (ul. Pod
Horkou) bylo uloženo zajistit před zaujetím deﬁnitivního stanoviska předložení výpisu z katastru
nemovitostí vč. nabývacích titulů.
Před závěrem se rada opakovaně zabývala
dopisem Ekolog. sdružení občanů obce Braškov
a projednala koncept odpovědi na něj, žádostí
ing. Čermákové na oddělení části pozemku v jejím
vlastnictví na komunikaci Ke Skalce a možností
realizace kanalizace k č.p. 257 (Zejfartovi) a č.p.
303 (Jelínkovi).
58. schůze – 16.5.2005 – se měla zabývat především výstavbovými akcemi v obci a za účasti
zastupitelů přípravou 17. veřejného zasedání zastupitelstva. Projednání výstavby v obci bylo pro
nepřítomnost ing. Doksanského odloženo.
Při přípravě 17. zasedání zastupitelstva byl
potvrzen termín jeho konání a odsouhlasen navržený program. Byl rovněž odsouhlasen návrh na
ﬁnancování investic v tomto roce. Předpokládá
se realizace kanalizace na Toskánce, dokončení
víceúčelového a dětského hřiště v Braškově,
kanalizačních přípojek k č.p. 257 a č.p. 303 a rekonstrukce ul. Spojovací naValdeku.

Diskutována byla také problematika návrhů
trojstranných smluv na provoz a údržbu vodovodu
a kanalizace s VKM a.s. se závěrem, že je vhodné
vložit vodovod do této společnosti, ale na údržbu
a provoz kanalizace vč. čistírny odpad. vod uzavřít
jen smlouvu o nájmu a provozování.
Zamítnuty byly žádosti o změnu územního plánu předložené p. Taubrem a ing. Vernerovou.
Po získání pozemků kolem areálu GTH od
Pozemkového fondu ČR byl potvrzen zájem obce
o získání dalších pozemků a starostovi uloženo,
aby s PF ČR pokračoval v jednání o jejich vydání.
Projednán byl také předložený návrh pořadí
rekonstrukcí místních komunikací.
V této části schůze vystoupil předseda mirkoregionu Bratronicko p. Štěrba, který zastupitele
seznámil s jeho dosavadní činností i výsledky
a programem na tento rok.
Rada dále rozhodla o uzavření smluv o věcném
břemenu na stavbě drenáží, odsouhlasila návrh
na prodej pozemků č. 94/20 a 94/17 na Toskánce
a uložila urychleně připravit vyhlášku, která
stanoví výši plateb za likvidaci a svoz domovního
odpadu.
Na vědomí vzala rada žádost Ekolog. sdružení
občanů obce Braškov o informování o zahajovaných řízeních v katastru obce a odsouhlasila
deﬁnit. řešení náhrady poškozených a zničených
dopravních značení v obci.
59. schůze – 30.5.2005 měla na programu zejména přípravu 17. veř. zasedání zastupitelstva,
výstavbu v r. 2005 a 2006 a přípravu dalšího čísla
Braškovských novin.
Podrobně bylo projednáno organizační zajištění
připravovaného zasedání zastupitelstva, potvrzen
jeho program, návrh na ověřovatele a složení
návrhové komise a informace o plnění usnesení
předešlého veř. zasedání.
K úkolům na úseku výstavby byl potvrzen program pro r. 2005, odsouhlasený na minulé schůzi
rady za účasti zastupitelů a konstatován následující
stav na jednotlivých akcích:
- kanalizace Toskánka – práce probíhají, podle
závěrů kontrolního dne dojde ke změně trasy od
dálnice do kanalizace v Podlískách, termíny budou
dodrženy. Občané byli podrobně informováni
letákem.
- Víceúčelové hřiště Braškov – nabídka na povrch hřiště se stále ještě projednává, připravuje se
i deﬁn. oplocení. Byla zdůrazněna nutnost urychleného provedení deﬁnit. povrchu hřiště.
- Rekonstrukce ul. Spojovací na Valdeku – rada
dnes odsouhlasila nabídku ﬁrmy ČNES, práce by
podle návrhu smlouvy měly proběhnout v červnu
a červenci t.r.
- Kanalizační přípojky k č.p. 257 a 303. Bylo uloženo urgovat urychleně zpracování projektů tak,
aby přípojky bylo možno realizovat ještě letos.
V roce 2006 se uvažuje s pokračováním rekonstrukcí místních komunikací v rozsahu, který bude
upřesněn v závislosti na ﬁnančních prostředcích,
které bude mít obec pro r. 2006 k dispozici.
V další části schůze informoval J. Novotný
o průběhu a závěrech schůzky komise pro veřejný
pořádek. Komise pokračuje na přípravě vyhlášky
o poplatku za svoz a likvidaci domovního odpadu.
Rada uložila, aby návrhy vyhlášek byly před tím,
než budou předloženy zastupitelstvu, konzultovány s odborem vnitřních věci krajského úřadu.
I na této schůzi se rada opakovaně zabývala
návrhem trojstranných smluv s VKM a.s., ale opět
nedospěla k jednoznačnému závěru, jak reagovat
na smlouvu o nájmu a provozování kanalizace vč.
čistírny. Odsouhlasena nebyla ani smlouva o sdružení prostředků, podle níž by VKM a.s. poskytly
příspěvek cca 434 tis. Kč na kanalizaci Toskánka
s tím, že z těchto prostředků ﬁnancovaná čerpací
stanice zůstane v majetku VKM a.s.
Rada byla informována, že byl zajištěn výpis
z katastru nemovitostí vč. nabývacích titulů na
pozemek p.č. 269/1 komunikaci Zahradní a Pod
Horkou. Z těchto dokladů vyplývá, že majitelem
pozemku je stát a předmětem dražby je proto jen
právo hospodaření. Závěr bude učiněn až obdržíme závěry právníka ﬁrmy Disket s.r.o., která
dražbu pozemku organizuje.
Rada rovněž vzala na vědomí, že byla vyměněna
většina zničených či nevyhovujících dopravních
značek na místních komunikacích v obci a informaci o stanovisku odboru životního prostředí
krajského úřadu ve věci stavu přípravy a projednávání záměru na rozšíření vzletové dráhy letiště
v Ruzyni.
V závěru této schůze vzala rada na vědomí
rozpočtový výhled na r. 2005 - 2007 .
60. schůze – 13.6.2005 se konala po uzávěrce
tohoto čísla B. novin a zpráva o ní bude přednesena na 17. veř. zasedání zastupitelstva.
František Haas

Zprávy z obecního úřadu

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 5. 2005

Výdaje

v Kč

Daň z příjmů práv.osob-obec (za r. 2004)

731 920.00

Silnice - opravy a udržování (úklid sněhu)

19 494.60

Rybníky (násada ryb)

3 858.40

Mateřská škola (průzkum vlhkosti a sanace)

35 224.00

Místní knihovna (odměna, nákup knih a časopisů)

9 904.00

Kronika (odměna, materiál)

0.00

Sbor pro občanské záležitosti

8 923.50

Zájmová činnost (akce pro děti)

0.00

Správa obecního úřadu

Svoz a zneškodnění nebezpečného odpadu

0.00

Hřiště - provoz a údržba

74 211.50

Údržba veřejné zeleně

16 184.00

Požární ochrana

43 868.40

Úroky z úvěru - ČS a.s.

69 603.50

Splátka jistiny ČS a.s.

100 000.00

Fin. vypořádání min.roku (odvod MŠ)
Neinvestiční příspěvek na žáky ZŠ (Unhošť, Kladno)
Výdaje celkem

1 954.50
89 700.00
2 446 274.44

609 806.64
Příjmy

v tom :
odměny obecního zastupitelstva

115 293.00

Daň z příjmů práv. osob - obec (za r. 2004)

731 920.00

platy zaměstnanců OÚ

147 708.00

Daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

458 383.00

Daně z příjmů FO ze samost. výdělečné činnosti

562 721.00

platy a odměny za 12/2004

78 941.00

různé práce pro OÚ (odměny, letáky, čekárny)

7 752.00

Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů

26 110.00

povinné pojistné na soc. zabezpečení

38 406.00

Daně z příjmů právnických osob

309 936.00

povinné pojistné na zdrav. pojištění

13 292.00

Daň z přidané hodnoty

901 873.00

zákonné pojištění odpovědnosti

Správní poplatky (i výherní hrací automaty)

53 250.00

Ostatní daně (místní poplatky)

12 100.00

0.00

Daň z nemovitosti

25 266.00

0.00

Příspěvek rodičů na neinvestiční náklady MŠ (leden)

4 050.00

Záloha na vodné a stočné - byt MŠ

2 080.00

Nájemné za byt v MŠ

3 698.00

466.00

pojištění obecního majetku

15 952.00

nákup dlouhodobého majetku
nákup výpočetní techniky
všeobecný materiál

35 710.00

odborné publikace

2 830.20

voda

251.00

plyn

17 331.00

Nájemné - ČOV

0.00

SFŽP dotace na kanalizaci

0.00

elektrická energie

3 703.70

EKOKOM - příspěvek na tříděný odpad

5 213.80

služby pošt

1 422.00

Nájemné za ordinaci (MUDr. Ječmen)

2 500.00

služby telekomunikací

54 741.94

služby peněžních ústavů

5 619.50

poskytované zálohy vlastní pokladně k vyúčtování
služby nevýrobní povahy (školení)
nákup služeb (urbanist. studie, údržba KEO, psí útulek, revize HP)

Nájemné rybník Valdek (Ing. Heuer, ARYBAZ)
Výtěžnost výherních hracích automatů

10 975.00

Známky na popelnice

4 075.00

Pytle na tříděný odpad

54 337.30

465.00
35 986.00
188 378.50
3 490.00

Poplatky na likvidaci velkoob.a nebezp. odpadu

82 400.00

opravy a udržování

0.00

Letecké snímky obce a pohlednice, kalendáře

cestovné

0.00

Sponzorský dar pro hasiče (ﬁrma Veseta)

30 000.00

Prodej pozemku (p. Ulm)

40 000.00

Úroky z termínovaných vkladů a běžného účtu

13 107.81

platby daní a poplatků

1 000.00

Dotace od obce na provoz MŠ (k vyúčtování)

100 000.00

Fin. vypořádání min. roku (MŠ)

59.00

1 954.50

Příspěvek mikroregionu Bratronicko, Křivoklátsko (záloha)

20 000.00

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

Příspěvek nezisk. a pod. organiz.(ADRA)

20 711.20

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2004

2 302 584.36

Příjmy celkem

5 813 145.97

3 366 871.53

ČOV (pojištění)

8 800.00

Kanalizace - údržba (zaměření drenáží - smlouvy)

56 878.00

Kanalizace - splašková, Toskánka (dokumentace)

44 090.00

R o z d í l příjmů a výdajů

Rekonstrukce místních komunikací (projekty)

65 410.00

v tom :

68 735.40

termínované vklady a vkladové certiﬁkáty celkem

40 896.40

zůstatek na běžném účtě

Veřejné osvětlení - el. energie
- opravy a údržba
- opravy místního rozhlasu

0.00

CZ Ekologie (záloha na známky na popelnice a pytle)
Likvidace velkoobjemového odpadu (bikrany)

A léta běží...
Společenská rubrika
Narodili se:
Ondřej GROH
Diana BENÍŠKOVÁ

13.3.2005
21.4.2005
Blahopřejeme

Rozloučili jsme se s paní
Boženou VILÍMKOVOU 29.4.2005

(85 let)

Čest její památce

zůstatek účtu Sporoinvest

15 620.00

600 000.00
2 766 870.83
0.70

152 985.60
53 114.80

Sporoinvest (pod. listy)

3 034 575.00

DOPLNĚK
zprávy o činnosti rady pro
16. veř. zasedání 15.3.2005
53. schůze – 7.3.2005 – odsouhlasila zaslání
zálohy na příspěvek pro r. 2005 ve výši 20 tis. Kč
mikroregionu Bratronicko (podmínkou zaslání
opraveného auditu do 8.3.2005). vzala na vědomí
informaci stavební komise, že pro dokončení
stavebních úprav na dětském hřišti na Braškově
je třeba ještě cca 1 mil. Kč (oplocení, dokončení
deﬁnitivních povrchů, osázení zelení). Projednala
organizační zajištění 16. veřejného zasedání ZO
na Valdeku, výsledek hospodaření za r. 2004
a výsledek auditu hospodaření obce. Odsouhlasila
návrh stanov pro vydávání B. novin a obecních
www. stránek. Vzala na vědomí stav příprav pro
výstavbu kanalizace na Toskánce a text odpovědi
zastupitelů členům Ekolog. sdružení občanů obce
Braškov na jejich dopis ze dne 29.12.2004. Návrh
odpovědi připravili starosta a jeho zástupce na
základě požadavku zastupitelů za „ODS a nezávislí“ a „KSČM a nezávislí“. Dále byl odsouhlasen
návrh na úpravu stávající vyhlášky č. 13/2002,
o odpadech.
Jindřich Novotný, zástupce starosty

KONTROL A
plnění usnesení 16. veřejného
zasedání zastupitelstva obce,
konaného dne 15. března 2005
Uvedené zasedání vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení předešlého 15. zasedání, zprávu
o činnosti rady, rezignaci členky zastupitelstva L. Vlachové a doplnění zastupitelstva o ing. V. Drába
a schválilo závěrečný účet a zprávu o auditu za r. 2004, návrh 1. změny rozpočtu obce na r. 2005 a přesun zbytku hospodaření MŠ v r. 2004 do rezervního fondu školy. Současně schválilo vyhlášky č. 1/2005
a 2/2005 a rozhodlo o nevyslání zástupce obce na valnou hromadu a.s. VKM.
Usnesení uložilo komisi veř. pořádku a životního prostředí připravit návrh vyhlášky o poplatku za
likvidaci komunálního odpadu. Komise připravuje návrhy nových vyhlášek, a po jejich projednání
s odborem vnitřních věcí krajského úřadu by měly být předloženy 18. veřejnému zasedání zastupitelstva
k projednání v září t.r.
František Haas

Zprávy z obecního úřadu

Zprávy z komisí

VÝSTAVBA V OBCI
V současnosti probíhají v obci tři investiční
akce, které budou dokončeny do konce srpna.
Poslední částí obce, kde nebyla dosud vybudována splašková kanalizace byla Toskánka. Po
dlouhém zvažování řešení a přípravách, byla konečně výstavba kanalizace na Toskánce zahájena,
i když jde o nákladné řešení. Po jejím dokončení
bude kanalizační síť v obci kompletní až na tři
samostatné větve k jednotlivým domům, které
k realizaci připravujeme.
Další akcí je víceúčelové hřiště u obecního
úřadu, které by mělo být dokončeno do konce července, včetně oplocení a umělého povrchu kurtu.
Hřiště bude sloužit veřejnosti pro všechny druhy
míčových her a občané získají alespoň zlomek místa pro využití volného času. V budoucnosti bychom
rádi podobný kout vybudovali i v jiné části obce.
Do jisté míry to záleží na zkušenostech s provozováním, využití hřiště a především na ﬁnancích.
Poslední větší akcí je rekonstrukce ulice Spojovací, plánovaná dlouhých pět let. Tato akce
bude zahájena v druhé polovině června a pokud
nedojde k mimořádným překvapením v průběhu
výstavby, rovněž by měla skončit do srpna. Ani zde

se zřejmě nevyhneme kompromisu, který se bude
týkat zejména rozsahu oprav chodníků a druhu
použitých materiálů na jejich opravy.
Bohužel se nám letos již nedostanou prostředky
na deﬁnitivní opravu ulic K Háji a Budovatelů,
které jsou po provedení všech sítí v havarijním
stavu a jsou zatíženy silným provozem. Na svoji
opravu čekají rovněž dlouhých šest let. Rozhodování o užití omezených ﬁnančních prostředků
pro investiční akce je záležitostí velice nevděčnou
a bohužel nelze vyhovět všem současně.
Z investičních akcí stojí za zmínku snahy různých fyzických osob o případné změny územního
plánu a stále se opakující dotazy, kdy se budou tyto
změny provádět. Těmito podněty se zabývá stavební komise téměř na každé schůzi. Domníváme se,
že není důvod nyní ani v budoucnosti územní plán
obce zásadně měnit. Jeho současná podoba zatím
občanům i zastupitelstvu plně vyhovuje a všem je
přístupný k nahlédnutí na obecním úřadě.
Ing. Miroslav Doksanský
předseda komise výstavby

INTERNET,
PRÁVO, OBČAN
Žijeme v právním státě a v moderní internetové době a obecní zastupitelé již nejsou nuceni vydávat
vyhlášky, jejichž správností si často nejsou jisti, protože naše občanské žití a soužití je ošetřeno zákony.
Zákony, které byste si možná měli zájem prostudovat, najdete na internetu. A jak se zde orientovat?
Souhrn všech zákonů najedete na adrese:
www.mvcr.cz / sbirka/ index.html
Při použití této adresy musíte ovšem znát číslo zákona a rok jeho vydání . Při otevření se vám objeví
seznam jednotlivých roků od roku 1960 . Pokud vyberete příslušný rok , dostanete se na posloupný seznam
částek sbírek zákonů a každá částka obsahuje několik zákonů podle čísel . V souboru se lze velmi snadno
orientovat ,zákony si můžete tisknout i uložit na svém počítači .
Pokud neznáte číslo zákona , který si chcete prostudovat , nebo pokud chcete najít zákon podle určité
problematiky , můžete to zkusit v portálech:

obsah

I – adresa
www.env.cr
www.ropid.cz

Životní prostředí
Pražská integrovaná doprava
Lidská práva , úřady , ústava
Rejstřík trestů
Podnikání , bydlení ,úřady

www.statnisprava.cz
www.epravo.cz
občanské juristic.cz
www.volny.cz/hygienaprace/pravnipredpisy
www.mzcr.cz

Zaměstnání , zdraví a rodina
Občanská práva
Ochrana zdraví při práci
Ministerstvo zdravotnictví

A které zákony by vás mohly zajímat?
Zákon
155 / 2000 Sb.
258 / 2000 Sb.
502 / 2000 Sb.
86 / 2002 Sb.
350 / 2002 Sb.
428 / 2001
128 / 2000 Sb.
274 / 2001 Sb.
361 / 200 Sb.
40 / 1964 Sb.
76 / 2002 Sb.
265 / 1990 Sb.
13 / 1997 Sb.
114 / 1992 Sb.
20 / 1966 Sb.
246 / 1992 Sb.

obsah
Novela zákoníku práce
Ochrana veřejného zdraví
Ochrana zdraví před hlukem a vibracemi
Ochrana ovzduší
Nařízení vlády o imisních limitech
Směrná čísla spotřeby vody (výpočet stočného pro ty , kteří používají
vlastní studny)
Zákon o obcích
O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
Silniční zákon
Občanský zákoník
Integrované povolování provozování zařízení ( IPPC )
Zákon o místních poplatcích
Pozemní komunikace ( viz i chodníky přilehlé k nemovitostem nebo
vraky aut )
Ochrana přírody a krajiny
Péče o zdravé lidu
Ochrana zvířat

A jiné užitečné I- adresy :

www.csadkladno.cz

Pražská integrovaná doprava (jízdní řád autobusu 307
Unhošť – Zličín)
Jízdní řády autobusů ČSAD Kladno

www.anexia.cz

Jízdní řády společnosti Anexia (Praha – Nové Strašecí , Rakovník)

www.ropid.cz

Z dostupných informací zpracovala Ing. Věra Machovská

Životní prostředí

Záleží nám na životním prostředí v naší obci?
Nevím, kolik z našich občanů si uvědomuje
ideální polohu naší vesnice. Od Kladna nás dělí
pár kilometrů, od Prahy jen o málo víc a současně
je část obce obklopena nádherným lesem, který
je součástí přírodního parku „Povodí Kačáku“
a CHKO Křivoklátsko. Žít v takovém místě je
snem mnoha lidí. Podle současného celostátního
průzkumu chce bydlet ve vlastním domě na venkově šedesát procent obyvatel. Je to zcela v souladu
s celosvětovým trendem ve vyspělých státech.
Bydlení v takovém prostředí poskytuje člověku
potřebné soukromí a klid pro trávení volného
času. Obejde se potom bez chaty či chalupy, které
jsou zdrojem stále větších problémů. Chataření
a chalupaření – typicky česká záležitost – podle
sociologů do nějakých třiceti let dožije.

Myslím, že nedoceňujeme ani krásu, malebnost
a rozmanitost české krajiny, kterou k nám jezdí
každoročně obdivovat stále více zahraničních
návštěvníků. Kdo trochu poznal svět, dá mi jistě
za pravdu, že je v české krajině co obdivovat. Proto
bychom se měli snažit naše přírodní bohatství alespoň udržovat, když ne jej rozvíjet. Mezi typické
krajinné prvky patří lesíky, skalky a remízky.
Avšak právě tato romantická místa byla v minulém
režimu zavážena bezostyšně odpadky všeho druhu. Bylo to pokládáno za normální a tolerováno
i státem, neboť ten se zabýval důležitějšími úkoly,
než je hospodaření s odpady a ochrana přírody.
Především intenziﬁkací těžkého průmyslu, zemědělství a zbrojního průmyslu, abychom mohli lépe
čelit hrozbě imperializmu. S výsledky této šílené
hospodářské politiky se budeme potýkat ještě řadu
let. Musíme doufat, že se příroda postupně vzpamatuje a první příznivé náznaky tomu nasvědčují.

Znečištěné ovzduší, vodní toky a kontaminovaná
půda však nepochybně poznamenaly zdraví starších generací obyvatelstva.
Devastace přírody a lidského zdraví nejsou však
jediné následky hospodářské politiky minulého
režimu. Dalším a neméně závažným je morální
úpadek, jako důsledek omezování svobody, diskriminace politických odpůrců, rovnostářství
v odměňování a předstírání práce, znevažování
soukromého a zprofanování státního vlastnictví,
které bylo systematicky rozkrádáno.
Dnes však stojíme na prahu třetího tisíciletí
a snažíme se získat nejen v Evropě, ale i ve světě
prestiž kulturního a hospodářsky vyspělého státu,
kterou jsme po druhé světové válce postupně ztratili. Měli bychom pro to udělat vše, co je v našich
silách. Vedení obce
se v posledních desetiletích snaží systematicky o její rozvoj.
Zvláště plynoﬁkace
je v ýznamným přínosem pro zlepšení
čistoty ovzduší. Organizace odpadového
hospodářst ví je na
standardní úrov ni,
umožňující svoz všech
odpadů. Mezi mimořádně záslužná rozhodnutí patří zřízení
dětského hřiště v centru obce a zpracování
studie ozelenění obce.
Promyšlená výsadba
zeleně by významně
zvýšila prestiž obce
včetně hodnoty všech stávajících nemovitostí.
Další zeleň by nepochybně přispěla ke zlepšení
ovzduší, snížení prašnosti a hlučnosti zejména
od dálnice a jejího přivaděče, procházejícího
Valdekem. Zakotvení zeleně do územního plánu
by se stalo současně pojistkou proti snahám některých nových majitelů pozemků o jejich prodej na
stavební účely. Je však škoda, že nejsme schopni
udržovat někde ani zeleň stávající. Mám teď na
mysli především lesopark nad Braškovem, který
byl vysázen jako ochranný pás u dálnice. Tento
mladý les potřebuje občas údržbu, spočívající
přinejmenším v opravě kůlů a ochranných sítí,
alespoň před zimou. V loňském roce se mi podařilo zachránit osmdesát stromků, na víc mi síly
nestačily. Za několik let by to mohl být nádherný
lesopark v těsné blízkosti Braškova.
V souvislosti se studií probíhá i diskuse o možnosti obnovy nebo zřízení cest s cílem návaznosti

Z mateřské školy
VYHLÁŠKA

na stávající turistické trasy a spojení se sousedními
obcemi. Zřízení takových stezek by bylo pro bezpečnost pěších i cyklistů významným přínosem.
Ovšem prioritou by měl být chybějící chodník
mezi Braškovem a Valdekem, kde jsou denně
ohrožováni chodci i cyklisté bezohlednými řidiči,
kteří překračují rychlost i dvojnásobně. Pro zřízení
chodníku se však nabízí velmi prosté řešení bez
nároků na zábor půdy. Po pravé straně ve směru
k Valdeku je mezi příkopem a polem dostatečná
šířka (zhruba jeden metr) pro položení panelů
bez náročných zemních úprav. Souběh s trasou
rozvodu plynu nemůže být překážkou. Tímto způsobem byl vyřešen před lety i problém chodníku
mezi Braškovem a Toskánkou. Některé úseky
obecních chodníků jsou v důsledku postupného
budování inženýrských sítí v tak špatném stavu, že
je ohrožena bezpečnost chodců, kteří pak raději
použijí vozovku. Bylo by na místě začít právě zde
s deﬁnitivní obnovou na zámkovou dlažbu. Letošní
správná zima bohatá na sníh ukázala i další nedostatek. Chodníky před mnoha nemovitostmi – a to
nejen neobydlenými – zůstaly pod sněhem a opět
chodci byli nuceni používat vozovku. V řadě obcí
je tento problém úspěšně řešen prostřednictvím
jednoho či dvou stálých pracovníků, kteří mají
dost práce s údržbou obecních ploch a zeleně po
celý rok.
Domnívám se, že pro omezení negativního
vlivu stále rostoucí automobilové dopravy v obci
je nezbytné omezit rychlost. Zkušenosti ukazují,
že vzhledem k neukázněnosti českých řidičů se
však toho dá dosáhnout kromě příslušné dopravní značky pouze s podporou instalace příčných
prahů. Námitky proti škodlivému vlivu prahů na
vozidla neobstojí, neboť rozmanité konstrukce
prahů jsou v souladu s omezenou rychlostí. Jinými
slovy kdo rychlost dodrží, vozidlo nepoškodí. Po
nějaké době, až se řidiči naučí kázni, není problém
prahy odfrézovat.
Co můžeme udělat my pro zlepšení životního
prostředí a přiblížit se ještě více k obrazu upravených vesnic nacházejících se na západ od našich
hranic ? Myslím, že bychom se měli především učit
ohleduplnosti a slušnosti, ctít zákony a vyhlášky.
Slušní lidé přece pokládají za samozřejmost, že
alespoň v neděli odpoledne nezapínají sekačku či
cirkulárku, že při jízdě obcí dodržují předepsanou
rychlost, že svůj automobil v noci parkují na svém
pozemku, že starat se o čistotu a bezpečnost přilehlého chodníku je povinnost, že za své odpady
nesou plnou odpovědnost, a proto je třídí v souladu s obecní vyhláškou a svým odpadem neznečišťují příkopy a lesíky, že motorová vozidla nesmí
vjet do lesa, že pro táborák není možné barbarsky

ničit lesní porost a že zodpovídají za to, jak a kde
se baví jejich děti.
Skutečnost je však taková, že Dubiny, ale i „Háj“
stále slouží jako smetiště pro některé z obyvatel
přilehlých nemovitostí na Valdeku a to i přesto, že
byly osazeny nové tabulky, upozorňující na zákaz
skládkování pod pokutou 5000 Kč a že upozornění
vyšlo i v Braškovských novináchi. O mnoho lepší
není situace ani v braškovské „Skalce“ a ve vodoteči k bývalému vepřínu, což jsou opět prohřešky
obyvatel z nejbližších nemovitostí. Vrátím se však
k původní lokalitě. Les v Dubinách neslouží jen
jako smetiště, ale i jako závodní dráha pro motocykly a auta některých místních chlapců. V zimě se
tam pohyboval kdosi i na terénní čtyřkolce. Vyjeté
koleje v cestách jsou již místy nebezpečné pro
chodce. Dostaveníčkem motorizovaných místních
hrdinů je romantická Kejmarova skalka, která se
brzy stane měsíční krajinou. Lze mít pochopení
pro táboráky v přírodě, které jsou tam často, ale
jen pokud neohrožují vegetaci. Nelze tolerovat,
že palivem jsou jakékoliv porosty z nejbližšího
okolí lámané i bezohledně kácené sekyrou. Kolem
ohniště bylo možno vidět i špičky z několikaletých
boroviček. Kolem ohniště, ale i na louce se povalují
prázdné plastové lahve, obaly od potravin a zbytky
potravin. Tato místa jsou ideální nejen na procházky, ale i pro venčení psů mnoha místních obyvatel,
kteří pak těžko zabraňují zvířatům v přístupu
k těmto zbytkům jídla. Je snad morální, aby tam
uklízeli tito lidé? Kdyby například Strnadovi občas
nesebrali odpadky do pytle, nebylo by tam už kam
šlápnout. Jde o mimořádně vstřícný postoj nových
obyvatel naší obce. Málokdo asi ví, že i ta nová lavička je jejich dílem. Ta původní rovněž neodolala
místním silákům a skončila v ohni. Nepřipomíná
vám náhodou toto chování jedno naše menšinové
nepřizpůsobivé etnikum? Přitom jsou Dubiny plné
odvětveného odpadu z nedávné těžby dřeva.
Když procházím pravidelně Dubinami, napadá
mě, že jsou vlastně báječným lesoparkem, kterému
schází už jenom osazení několika laviček a údržba
cest, podobně jako ve Valdeku. Nebuďme lhostejní
a chraňme přírodu. Snažme se ji zachovat pro
příští generace. Kde se nedaří dobře stromům,
nedaří se ani lidem.
Jiří Kolrusz
Oprava k článku „Ekologickým smýšlením ..“
z minulých B. novin:
Nedopatřením došlo k chybě v 6. řádku 2. sloupce. Správné znění textu v závorce je následující:
každé zvýšení teploty o 1 stupeň Celsia znamená
6% zvýšení energie.
Omlouvám se a děkuji za pochopení.
Jiří Kolrusz

Hasiči informují

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA VYDANÁ K 31.1.2005 S ÚČINNOSTÍ
K 1.2.2005, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Č. 10 Z 11.4.2000.
O PŘÍSPĚVKU NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
NA PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ředitelka školy podle nového školského zákona (§ 23 odst.35, § 35 odst. 2 a § 123 odst. 5 zákona
č. 561/2004 Sb., o školním vzdělávání) § 6. Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou
zřizuje obec, rozhodla takto:
ZÁKLADNÍ ŠKOLNÉ:
350,-Kč za kalendářní měsíc
DOCHÁZKA PĚTIDENNÍ: 200,-Kč za kalendářní měsíc
V případě absence celý měsíc bude částka snížena na 200,-Kč.
Děti, docházející 5 dnů v měsíci, platí 200,-Kč za kalendářní měsíc i v případě absence jako udržovací
poplatek (prádlo, služby, energie, atd.).
Děti v posledním roce před nástupem do základní školy poplatek neplatí a to i v případě, že mají odklad
školní docházky (tedy druhý rok).
Během přerušení provozu MŠ, tedy o hlavních prázdninách, rodiče poplatek neplatí.
Zákonný zástupce dítěte je od poplatku osvobozen, pokud pobírá soc. příplatek podle §20 až 22 zák.
č. 117/1995 Sb., o státní podpoře, nebo osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče §36
až 43 zák.č. 117/1995 Sb. a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.
Úplata bude od 1. 2. 2005 realizována jednou složenkou na účet MŠ a je
splatná 20. dne v kalendářním měsíci!
Školné a stravné se bude platit na jedné složence na účet MŠ.
ZDŮVODNĚNÍ:
Rozhodnutí vychází z vyhlášky ze dne 29.12.2004 o předškolním vzdělávání
- je plně v kompetenci ředitelky školy po dohodě s OÚ
- rodiče si v podstatě ,,předplácejí“ rok před nástupem do ZŠ, kdy se úplata za předškolní vzdělání
neplatí
- podle počtu předškoláků se v dalším období může výše úplaty za předškolní vzdělání měnit.
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. února 2005.
ředitelka školy
Eva Střelečková

Letošní rok začal pro náš sbor zásahem při
požáru seníku u obce Ptice, kde naše jednotka
zasahovala společně s HZS Kladno, SDH Unhošť,
Úhonice a HZS Beroun. K požáru došlo v nočních
hodinách 1.2.2005 a budova seníku s uskladněným
krmivem zcela lehla popelem. Naše jednotka byla
povolána ještě následující den k hlídání požářiště.
V průběhu února došlo vlivem velmi špatného počasí k řadě zásahů, kdy se jednalo o vyprošťování
zapadlých vozidel na silnicích mezi Braškovem
a Valdekem, u letiště a zejména mezi Kyšicemi
a Braškovem.
V dubnu a květnu jsme se zúčastnili dvou
soutěží v požárním sportu. Předkolo požárního
sportu se konalo v Poštovicích. Družstvo žen se
umístilo na prvním místě, družstvo mužů na místě

pátém. Okresní kolo v požárním sportu proběhlo
na Stochově, kde ženy skončily na druhém a muži
na desátém místě.
V závěru tohoto článku chceme poděkovat za
sponzorské dary ﬁrmám Veseta, Autodrát a Kartex. Tyto dary budou účelně využity k vybavení
zásahové jednotky .
Za SDH Braškov Jiří Sochna

Okénko pro děti
Milé děti,
prázdniny se blíží. Chcete mít na ně hezké vzpomínky? Založte si
PRÁZDNINOVÝ DENÍK.

Z knihy Paula Scotta: 200 nápadů jak zahnat nudu
HEZKÉ PRÁZDNINY NAPLNĚNÉ PĚKNÝMI ZÁŽITKY
VŠEM NAŠIM DĚTEM PŘEJE
Věra Přibylová, knihovnice

Z knihy B. Šimkové
připravila V. Přibylová

Okénko pro ženy

OLEANDR
Oleandr není doma jen na jihu Evropy. Jeho
druhým domovem jsou terasy a balkony našich
příbytků. Květní sezona oleandrů trvá mimořádně
dlouhou dobu – dva až tři měsíce. Rostliny s plnými květy přitom kvetou stejně dobře jako odrůdy

Činnost knihovny
CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ ?
Pro dospělé:
Amand, T.: Doktor Marin
Bártů, J.: Rodinná pouta
Bradfordová, B.: Zatmění srdce
Cartlandová, B.: Lásky krále Carola
Cartlandová, B.: Pohled srdcem
Cartlandová, B: Urozený sluha
Erben, V.: Pastvina zmizelých
Evans, N.: Zaříkávač koní
Francek, J.: Čarodějnické příběhy
Fanning, F.: Cesta Vikingů
Hercíková, I.: Hester, aneb O čem ženy sní
Javořická, V.: Požár na obzoru
Koubková, Z.: Rytíř zelené růže
Koubková, Z.: Kníže Václav
Keane, M.: Dobré vychování
Pawlowská, H.: Ať zešílí láskou
Spenser, L.: Naplnění
Steelová, D.: Zrcadlový obraz
Woodová, B.: Dům vzpomínek
Woodová, B.: Noční vlaky
Naučná literatura:
Blažková, V.: Dvanáct římských i českých královen
Fischer, H.: Život papeže Jana Pavla II.
Hessayon, D.: Květiny na zahradě
Kraus, J.: Jak to vidím já
Ludvík, B.: Zpět k pramenům
Madžuková, J.: Hurá do sladkého pečení
Pettingrew, J.: Čaj
Remešová, D.: Všechno o listnatých stromech
Sedláčková, H.: Úspěšná paní domu
Suter, H.: Zelenina z vlastní zahrady

Stort, W.: Zahrada jako mikrokosmos
Šmíd, J.: Obrázky z Korsiky
Treuvillé, E.: Velká kniha grilování
Vašák, J.: Příjemné chvíle s kávou
Vašák, J.: Jarní kuchařka
Wright, J.: Těstoviny
Zapletal, M.: Výlety a vycházky s dětmi
Knihy pro děti:
Cabot, P.: Princeznám sluší růžová
Dědková, J.: Pralinka
Hanušová, M.: Už umím číst
Roller, Z.: Zvířátka u vody
Řeháčková, V.: Na koni pro lásku
Sevilla, G.: Nejkrásnější řecké báje a pověsti
Vyhnálková, I.: Froddy přítel z pravěku
Wenig, F.: Veselé příhody loutek Kašpárka, Hurvínka a Spejbla
Žáček, J.: Kamarádi zvířátka
Naučná literatura:
Draper, J.: Vše o koních
Encyklopedie pro chytré děti
Kučerová, H.: Od antilopy ke žraloku
Kreslíme zvířátka
Patilla, P.: Zajímavá matematika
Smolíkovi, Klára a Jan: Hračky a masky z papíru
Wetheim, J.: Chemie
Scott, P.: 200 nápadů jak zahnat nudu

s květy jednoduchými. Jeden rozdíl však mezi nimi
je: plnokvěté rostliny byste měli pěstovat na stanovišti chráněném před deštěm. Jinak se vlhkost
dostane mezi husté korunní lístky a vytvoří na nich
hnědé skvrny. Hustě plnokvěté odrůdy oleandru
připomínají růžičky. Odkvetlé květy odstraňujte,
neboť některé samovolně neopadnou a mohou
zalepit nová poupata.
Další předností oleandrů je to, že nejsou na jaře
holé a nepotřebují – jako jiné přenosné rostliny
– týdny k tomu, aby se zotavily po zimě. Díky svým
neopadavým, sytě zeleným listům jsou ve výhodě
a často už od května, nejpozději v červnu. Také

pěstitelé, kteří s přenosnými rostlinami teprve
začínají, se u oleandrů dočkají velkolepého kvetení. Pokud budete rostliny v létě bohatě zalévat,
nemůžete v podstatě nic pokazit. Jelikož kořeny
oleandru jsou velmi žíznivé, můžete nechat stát
vodu v podpisce
nebo obalu na
k větináč. Od
počátk u dub na až do konce
srpna přidávejte
jednou týdně do
zálivkové vody
hnojivo pro balkonové rostliny.
Ja ko zi m n í
příbytek postačí
oleandru mírně
světlé prostory.
Ačkoli je oleandr
stálezelený, nepotřebuje mnoho světla. Během
zimního odpočinku je pro něj
důležitější nízká
t eplot a – p o d
10°C. Vhodná je
dokonce i garáž,
kd e n e m r z n e ,
nebo nevytápěná zimní zahrada. Ven můžete
oleandr vynést už v dubnu, do domu jej přestěhujte
až pozdě na podzim.
Oleandry rychle rostou do výšky i do šířky.
Abyste rostliny udrželi ve velikosti vhodné pro
květináče, měli byste je každoročně v březnu
prosvětlit. Výhony přitom nezkracujte od vrcholu:
připravili byste se tak o množství květů, které jsou
na koncích větviček založeny už od konce léta
předchozího roku. Místo toho úplně odstraňte
jednu až tři nejstarší větve: odřízněte je těsně
nad zemí. Tím uvolníte místo pro mladé výhony,
které rychle vyraší a v dalším roce bohatě pokvetou. Oleandry trpí houbovou chorobou, která se
projevuje šedočernými skvrnami. Napadené části
vždy včas odřízněte. Prevencí je rovněž dobrá péče
o rostliny: u pravidelně hnojených a zalévaných
rostlin umístěných na slunných stanovištích nemoc
nepropukne.
Příspěvky zasílejte do: 25. srpna 2005

Tyto knihy a řadu dalších si můžete vypůjčit v naší
knihovně.
Výpůjční doba: středa 15,45 – 18,30 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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