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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
a je tu opět podzim a s ním souvisí i vydání třetího čísla letošních
Braškovských novin. Věřím, že
léto, které nám přineslo krásné
slunečné dny, jste si užili podle
svých představ a načerpali spoustu
sil. Školáci usedli do školních lavic
a začal každodenní shon… Paní
zastupitelka Marie Cábová tradičně
přivítala v první školní den prvňáčky

na našem obecním úřadě a společně
s paní učitelkou Mgr. Brádlerovou
jim před nástupem do školy popřála
mnoho úspěchů v jejich nové životní
etapě.
Vážení spoluobčané, prostřednictvím dnešních novin bych rád
poděkoval a vyjádřil úctu několika občanům, kteří vlastní iniciativou pomohli získat nemalé finanční prostředky pro naši
obec. Můj dík patří tedy panu

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

4. veřejné zasedání
zastupitelstva obce Braškov,
které se koná

v pondělí 1. října 2007 v 17,00 hod.
na Obecním úřadě Braškov
s tímto programem:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení 3. veř. zasedání
3. Informace o činnosti rady obce
4. Výsledek hospodaření k 31.8.2007 a návrh 3. změny rozpočtu na r. 2007
5. Informace o průběhu rekonstrukce MŠ a organizace provozu
6. Informace o stavu zajištění a průběhu akcí „Programu rozvoje obce“
7. Různé: souhlas zastupitelstva
a) s doﬁnancováním akcí Stát. fondu dopravní infrastruktury a obnovou zeleně MŠ
b) s bezúplatnými převody pozemků od kraje pro chodníky v obci
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr

Valdek od Velké Dobré foto Ing. J. Kolrusz

místostarostovi Františku Haasovi za „vybojování“ 864 tis. Kč
ze Státního fondu dopravní infrastruktury, určených pro bezpečnost dopravy v naší obci. Též velmi
děkuji předsedkyni stavební komise paní ing. Kateřině Dolejšové za
obstarání dotačního titulu, určeného k rekonstrukci zeleně v naší
mateřské školce. Tyto ﬁnance byly
získány z Ministerstva pro místní
rozvoj a jedná se o částku 175 tis.
Kč. Rád bych však též poděkoval
občanům, kteří ﬁnanční prostředky obci sice nepřinášejí, jsou však
ochotni pomoci kdykoli a s čímkoli. Velké díky tudíž patří našim
dobrovolným hasičům, kteří vždy
ochotně pomohou při řešení jakékoli situace, ať už se jedná o úklid
Háje či stěhování zařízení školky
nebo úklid sněhu a údržbu zeleně.
Je to příjemná skupina mladých
lidí, kterou spojuje společná věc,
a která je značným přínosem pro
naši obec. Také proto se zastupitelé zavázali našim dobrovolným
hasičům pořídit novou techniku,
samozřejmě z jiných než obecních
prostředků.
Další pozitivní zprávou, o které
bych se rád zmínil, je snaha o
obnovu původních polních cest.
Touto problematikou se zabývá předseda komise životního
prostředí a veřejného pořádku
pan ing. Jiří Kolrusz. Nesmírný
význam této aktivity je přede-

vším v možnosti pohybu nejen
po průběžných komunikacích, ale
procházkou bez automobilů okolní
nádhernou přírodou. Bohužel,
někteří z našich občanů již tuto
snahu pochopili po svém a začali
po obnovených cestách jezdit automobily. Příkladem nám může být
cesta z Braškova okolo Křížku k
lokalitě Háj. Avšak nevadí, i s tímto umíme bojovat, žulové pilíře
nám pomohly…
A tak, stále se něco děje a bohužel
to nejsou jen události veselé, o kterých bych tak rád psal. Jakýsi vandal
pokácel v Háji u cesty vzrostlý akát,
na kterém byly i turistické značky.
Škoda, že ho nerozřezal a neodvezl
si ho domů… Pak bychom ho mohli
považovat za pracovitého občana,
který potřebuje dřevo na topení a
snad i nad tímto občanem vyjádřit
lítost. Ale nestalo se tak. Podali
jsme trestní oznámení, neboť dle
mého názoru se jedná o úchylný
akt, kdy zdravý strom někdo useká
sekerou metr nad zemí a shodí
do veřejné cesty. Jsem příjemně
překvapen, že i policie kvaliﬁkovala tento skutek jako trestný čin.
Prosím Vás, občany, kteří máte
vztah k zeleni, o pomoc při řešení
této záhady.
Na závěr Vám všem přeji barevný
podzim a pohodu.
Ing. Vladimír Dráb
starosta@braskov.cz

Braškov od ul. U Dubu
autor: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu

Usnesení

Usnesení

14. schůze rady 9. července 2007

3. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Braškov, konaného dne 25. 6. 2007 na OÚ
Braškov

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace přednesené k jednotlivým bodům programu
– předběžnou informaci o výsledku hospodaření obce k 30.6.2007
– že úkoly z usnesení 3. zastupitelstva obce byly splněny s tím, že od příštího zasedání bude pořizován
jeho zvukový záznam
• schvaluje
– termíny schůzí rady a zastupitelstva obce pro 3. čtvrtletí r. 2007
– program 15. schůze rady 23.7.2007
• souhlasí
– s umístěním zpomalovacích prahů na silnici III/2012 (Dukelská – Sportovců) podle návrhu projektu
z června 2007
– s převzetím ukazatelů okamžité rychlosti, instalovaných v souladu s usnesením Rady Středočeského
kraje ze 4.4.2007, do majetku obce
• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi
– zajistit pořizování audiozáznamů průběhu veřejných zasedání zastupitelstva obce
– na 15. schůzi rady projednat a aktualizovat „Program rozvoje obce“
• ukládá – místostarostovi p. Haasovi
– upozornit Pozemkový fond ČR na skutečnost, že pod některými vydávanými pozemky v katastru
obce je vedena kanalizace, pořízená asi v r. 1964
• ukládá – předsedovi komise ŽP a veř. pořádku ing. Kolruszovi
– projednat v komisi námitku ing. J. Kouby k vyhlášce o úhradě nákladů na likvidaci odpadu a do
30.10.2007 předložit event. opatření či návrhy na změnu vyhlášky

15. schůze rady 23. července 2007
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– zprávy a informace přednesené k jednotlivým bodům programu
– zprávu o ﬁ nančním hospodaření obce k 30.6.2007
• schvaluje
– program 16. schůze rady 13.8.2007
– projekt „Revitalizace návsí“
• souhlasí
– s podáním žádosti o stavební povolení na chodník u býv. státního statku podle zpracované projektové
dokumentace
– s přijetím dotace Ministerstva pro místní rozvoj na „Obnovu zeleně MŠ“ ve výši 175 tis. Kč, prostředky obce na spoluúčast ve výši 75 tis. Kč
– s pověřením ing. arch. Dolejšové výkonem inž. činnosti do fáze úz. rozhodnutí na akci „Revitalizace
návsí“

16. schůze rady 13. srpna 2007
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– vytýčení cesty pod Hájem (protokol z 8.8.2007)
– informaci o přípravě akcí, dotovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
– žádost obce na PF ČR o vydání pozemku ul. V Dubinách
– zprávu o průběhu rekonstrukce mateřské školy
– informaci o dokumentaci akce Víceúčelové haly s tím, že inženýrskou činnost do vydání staveb.
povolení zajišťuje ing. arch. Dolejšová
– zprávy, předložené předsedkyněmi ﬁ nančního a kontrolního výboru
– informace k dalším bodům programu
• souhlasí
– s posunutím termínu dokončení rekonstrukce MŠ (vnitřní úpravy) do 24.9.2007 z důvodů víceprací
a změn, vyplývajících z průběhu bouracích a rekonstrukčních prací
– se zpracováním dokumentace „Revitalizace návsí“ dvoustupňově s tím, že inž. činnost pro vydání
územního rozhodnutí bude zajišťovat ing. arch. Dolejšová
• stanoví
– termín a program 17. schůze rady – 10.9.2007
– termín a program 4. zasedání zastupitelstva – 1.10.2007
• ukládá – předsedovi komise ŽP a veř. pořádku ing. Kolruszovi
– připravit návrh nové vyhlášky o odpadech vč. poplatků
• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi
– svolat 4. zasedání zastupitelstva na 1.10.2007
– podepsat dodatek smlouvy na Rekonstrukci MŠ s termínem dokončení vnitřních úprav do
24.9.2007

17. schůze rady 10. září 2007
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– informaci o průběhu rekonstrukce mateřské školky
– zprávu o výsledku hospodaření obce k 31.8.2007
– informaci o výsledku konkurzního řízení na TOPSTAVU
– informace jednotlivých manažérů k „Programu rozvoje obce“
• souhlasí
– s obsahem zářijového čísla Braškovských novin
– s předloženou aktualizací „Programu rozvoje obce“
– s návrhem 3.změny rozpočtu na r. 2007
– s výběrovými řízeními na dokumentaci akcí
„Revitalizace návsí“
„Rekonstrukce silnice III/0063“ (Karlovarská)
– s nákupem počítače pro obecní úřad
– s přijetím sponzorského daru ČNES na úpravu polních cest
• ukládá – předsedovi komise ŽP a veř. pořádku ing. Kolruszovi
– opakovaně předložit 18.schůzi rady návrhy komise ŽP na úpravy vyhlášky o odpadech a poplatků
• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi
– předložit zastupitelstvu ke schválení návrh 3.změny rozpočtu na r. 2007
• stanoví
– termín a program 18. schůze rady – 24.9.2007

Zastupitelstvo obce po projednání:
• bere na vědomí
1) Informaci o činnosti rady obce
3) Zprávu o výsledku hospodaření obce k 31.5.2007
• schvaluje
1) 2. změnu rozpočtu obce pro r. 2007 s příjmy a výdaji ve výši 15.944.747 Kč. Rozpočet je vyrovnaný.
2) 1. aktualizaci rozpočtového výhledu na r. 2007–2010 s příjmy a výdaji v roce 2008 ve výši 7.895.000 Kč.
Rozpočet je vyrovnaný.
3) Radou předložený „Program rozvoje obce 2007–2013“ s tím, že tento program bude pravidelně
aktualizován.
4) Návrh na zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců podle studie ADSUM doplněný o chodník
v jižní části obce Braškov.
5) Veřejnoprávní smlouvu s Městem Unhošť o spolupráci s Městskou policií.
6) Záměr na výstavbu chodníku mezi částí obce Valdek a Braškov.
• souhlasí
1) s bezúplatným převodem části pozemku č. 377/1 od Středočeského kraje pro zřízení chodníku Braškov
– Valdek do vlastnictví Obce Braškov.
2) Se závěrem výběrové komise na výběr zhotovitele JEŽ s.r.o. Loděnice pro rekonstrukci MŠ a s uzavřením
smlouvy o dílo.
3) S uvolněním prostředků z rozpočtu obce na rekonstrukci MŠ Braškov ve výši do 850.000 Kč.
• ukládá
starostovi obce
1) Zajistit pravidelnou aktualizaci schváleného „Programu rozvoje obce 2007–2013“
2) Uzavřít veřejnoprávní smlouvu s Městem Unhošť o spolupráci s městskou policií
3) Uzavřít smlouvu s vybraným zhotovitelem stavby rekonstrukce MŠ

REVITALIZACE NÁVSÍ
VČETNĚ RYBNÍKŮ A ZELENĚ
(slovo projektanta)
Snaha o nové řešení návsí byla vyvolána nepříznivým současným stavem. Problémy návsí jsou
podobné a zřejmě jsou podobné i s problémy mnoha dalších českých návsí poznamenaných necitlivostí socialistické éry. Prostory nefungují jako společenské centrum, jako místo, kde je možné
se scházet, kde se odehrává vnitřní život obce a probíhají sociální interakce. To je způsobeno
absencí míst, kde je možné se zastavit, odpočinout, počkat, sejít se. Na obou návsích se příliš
uplatňuje silnice, takže návsi budí dojem spíš „pouhých“ křižovatek. Chodníky pro pěší jsou vedené
nevhodně a jejich tvar a absence laviček nedávají důvod se zde jakkoliv zdržet. Svojí úlohu hraje
také nevhodně řešená zeleň (sortimentálně i prostorově) s převahou jehličnanů, které prostor
zmenšují a znepřehledňují.
V případě braškovské návsi jsou navrženy širší pohodlné chodníky do všech tří klínů kolem křižovatky
tak, že tvoří okruh při současném splnění požadavku logického trasování a průchodnosti v různých
směrech. Chodníky jsou navrženy s proměnlivou šířkou, čímž se z nich stávají víc než chodníky – prostory zpomalující pohyb, prostory, kde je snadné se vyhnout, zastavit, kde je dost místa na lavičky.
V souvislosti s úpravou návsi je navržen posun autobusové zastávky a osazení nových zastávkových
přístřešků. Jako povrch chodníků je navržena betonová dlažba v pískovcovém odstínu kladená v parketovém vzoru. Dlažba tak bude kontrastní k běžným šedivo-růžovým dlažbám v obci, čímž získá
náves svou vlastní výrazovost. V místě nejširší plochy navazující na zastávku je navržena lavička kolem
stromu a kovové pítko. V rámci úpravy braškovské návsi bude kompletně přeřešena zeleň, návrh počítá
se zachováním největších stromů. K silnici jsou navržené skupiny, resp. volně navazující pásy keřů.
Jejich výška (druh) bude zvolena tak, aby pro sedícího, případně chodce částečně zakrývaly silnici,
ale aby umožňovaly průhled do ostatních částí návsi. Přehlednost prostoru, přítomnost listnatých
stromů a vstřícná funkční nabídka jsou základní principy obnovy vesnických prostor. Jižnější část
přiléhající k rybníku nabízí souvislejší plochu vhodnou pro umístění vybraných dětských prolézaček.
Ty byly zvoleny s ohledem na materiálové přednosti (přírodní dřevo). Pro větší kontakt s vodní plochou
a rozšíření stávajícího prostoru je navržena dřevěná paluba přiléhající k prostoru s prolézačkami.
Silnice bude odcloněna pásem keřů.
Ve Valdeku plní funkci návsi do značné míry prostor před hospodou, kde funguje venkovní sezení
pod vzrostlým ořešákem. Hlavní téma obnovy návsi je zde v nalezení adekvátního využití prostoru
u rybníku, respektive mezi rybníkem a zastávkou. Vyšší terasa u autobusové zastávky je navržena
jako společenská plocha s mlatovým povrchem, stromy, lavičkami a pítkem. Plocha bude spojena
dřevěným schodištěm s nižší travnatou terasou u rybníka. Zde se počítá s kolotočem, nebo jiným
drobným prvkem pro děti. Břeh bude z této strany tvořen pohodlným kamenným schodištěm k vodě
na celou šířku rybníka, které může v zimě sloužit jako tribuna při bruslení. Bude navržena zeleň,
která odcloní silnici.
Třetím prostorem, který by měl doznat úpravu, je Háj a přilehlá louka. Zde by mělo vzniknout sportoviště zahrnující dráhu pro in-line brusle, oplocené dětské hřiště pro nejmenší, skatepark na odlehlé
straně návrší a sezónní občerstvení s posezením v lese.
V rámci projektu jsou navrženy v maximální možné míře stromořadí do ulic a to ve smíšené druhové
skladbě (střídání 2-3 druhů, prolínání), což je do vesnického a tedy přírodě bližšího sídla vhodnější,
než městské jednodruhové aleje.
Celá úprava sleduje zkvalitnění života v obci v soudobém stylu. Není cílem přinášet na venkov městské
prvky, ale zdůraznit svébytnost vesnického prostředí.
Ing. arch. Jan Červený

Zprávy z obecního úřadu

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 8. 2007
Výdaje
Silnice,chodníky - opr. a udržov. (úklid sněhu a pod.)
Komunikace - projekty
Rekonstrukce ul. K Háji
Dokončení chodníků Braškov,část Valdeku
Oprava kanalizace Braškov
Rybníky (revitalizace-studie)
Mateřská škola (projekty, rekonstrukce)
Místní knihovna (odměna,nákup knih a časopisů)
Kronika (odměna, materiál)
Sbor pro občanské záležitosti
Dětský den
Studie-úprava návsí, zeleň
Správa obecního úřadu
v tom:
Odměny obecního zastupitelstva
Platy zaměstnanců OÚ
Platy za 12/2006
Různé práce pro OÚ (odměny BN, letáky, čekárny)
Povinné pojistné na soc. zabezpečení
Povinné pojistné na zdrav. pojištění
Zákonné pojištění odpovědnosti
Pojištění obecního majetku
Popl.za měření rychlosti v obci(Mě.policie Kladno)
Všeobecný materiál
Odborné publikace
Voda
Plyn
Elektrická energie
Služby pošt
Služby telekomunikací
Služby peněžních ústavů
Poskytované zálohy vlastní pokladně včetně peněz na cestě
Služby nevýrobní povahy (školení)
Nákup služeb (údržba KEO,kontrola HP,GP pro věc.břem.)
Pohoštění
Cestovné
Platby daní a poplatků (odvod za obec)
ČOV (pojištění)
Nákup pozemku pod chodníky (ul.K Háji)
Nákup kolků (kupní smlouvy-pradej pozemku)
Fin.vypořádání min.roku(vratka dotace na úroky z úvěru)
Investiční příspěvek Mikroregionu Bratronicko
Dotace od obce na provoz MŠ (k vyúčtování)
Příspěvek obecně prosp.spol.(Srdce Čech,publikace)
Odměna hasičům (úklid Háj)
Digitální mapa obce (záloha)
Nákup dlouhodobého majetku (vánoční motivy, vybavení kanceláří
Kanalizace - splašková (podklady pro závěr.vyhodnocení)

v Kč
38 215,00
360 828,00
498 605,24
1 454 805,29
6 296,29
39 751,60
1 317 273,00
28 670,00
3 000,00
4 977,50
16 332,75
72 500,00
1 375 781,93
395 485,00
287 147,00
119 977,00
35 442,00
74 662,00
25 845,00
1 032,00
15 952,00
3 500,00
21 389,56
2 862,50
351,00
21 596,84
6 270,00
2 967,00
42 194,13
15 695,50
10 396,00
2 790,00
17 135,90
215,50
0,00
248 000,00
8 800,00
6 240,00
4 500,00
5 336,00
30 364,00
190 000,00
7 000,00
20 000,00
150 000,00
248 565,80
24 137,20

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

80 430,00
79 286,20
342 640,40
149 762,90
0,00
16 650,00
166 696,50
104 462,00
32 533,50
72 509,50
93 359,48
55 692,00
37 047,80
400 000,00
59 506,30
342 110,00
7 919 790,18

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 příjmů práv.osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky (i výherní hrací automaty)
Ostatní daně (poplatek ze psů,užívání veř.prostranství)
Daň z nemovitosti
Dětské hřiště (vstupenky)
Záloha na vodné a stočné - byt MŠ
Nájemné za byt v MŠ
Nájemné – ČOV
EKOKOM – příspěvek na tříděný odpad
Nájemné za ordinaci (MUDr. Ječmen)
Výtěžnost výherních hracích automatů
Známky na popelnice
Pytle na tříděný odpad
Poplatky na likvidaci velkoob.a nebezp. odpadu
Pohlednice obce
Projekt. dokumentace-rek.MŠ (výběrové řízení)
Úroky z termínovaných vkladů a běžného účtu
Neinv. dotace od kraje
Neinvestiční dotace ze Státního rozpočtu
Investiční dotace ze st.rozpočtu
Výsledek hospodaření k 31.12.2006
Příjmy celkem

942 221,39
356 219,27
62 760,10
1 273 320,00
248 000,00
1 874 167,19
38 800,00
14 825,00
250 063,00
9 750,00
3 360,00
6 364,00
0,00
17 323,50
5 000,00
47 886,00
335 975,50
7 640,00
94 400,00
21,00
6 000,00
13 569,70
38 498,00
152 600,00
1 071 408,00
2 142 274,15
9 012 445,80

R o z d í l příjmů a výdajů
zůstatek na běžném účtě

1 092 655,62
1 092 655,62

AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE 2007–2013
Rada obce na 17. schůzi 10. září 2007 podrobně projednala jednotlivé akce, zařazené do „Programu“, který aktualizovala.
Výsledky tohoto jednání jsem shrnul do aktualizované tabulky, v níž jsou uvedeny i aktuální
informace o stavu připravenosti jednotlivých akcí a jejich rozsah a účel.
V tomto čísle B. novin najdete informaci o průběhu největší akce tohoto roku – rekonstrukce
mateřské školy.
poř.
č.

NÁZEV PROJEKTU

Braškov - rekonstrukce místních
komunikací
Braškov - výstavby sportovních a dět2. ských hřišť, vč. pořízení pozemků
(U Háje)
1.

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

ODHAD NÁKLADŮ (v tis. Kč)
STÁDIUM REALIZACE
(studie, ÚR, st.povolení) REALIZACE PROJEKT IČ CELKEM

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Valdek – odkanalizování sev. části
Karlovarské ul.

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE
viz příloha

5200

Dětské hřiště + sportoviště U Háje, vč. živič.
úpravy pro skateboard a osvětlení

—

8510

Dotace ze st. rozpočtu 6500 tis. Kč, kolaudace do
30.9.2007, provoz od října 2007

požádáno o kolaudaci

11380

Víceúčelová hala se zázemín (šatny, příslušenství), kabiny s příslušenstvím (fotbal), klubovna,
občerstvení, byt správce v podkroví, hrací plocha,
oplocení a dětský koutek.

studie ing.arch. Dolejšová

Odbahnění, dřevěné molo-plato, parkové úpravy,
chodníky, úprava hrází, zeleň; vč. zeleně Valdek
podél Karlovarské. Veřejná zeleň 1000m2, komunikace a dlažby 1500 m 2 .

tech. ekonomická
studie 03/2007

40000

200

60

40260

—

5000

150

50

Rekonstrukce je před
dokončením

8190

250

70

Dokumentace zpracována

11000

Vypsáno výběrové řízení na projekt k územnímu řízení

12000

300

50

12350

16000

700

100

16800

3000

50

30

3080

1130

70

30

1230

Předmětem akce je osazení semaforů a vodorovná
Studie z 02/2007
a svislá dopravní značení

—

200

—

200

Uzavřena smlouva o zpracování digitální mapy

2000

75

35

2110

170 m kanalizace a 330 m rekonstrukce

—

300

—

300

Nutný podklad k žádosti o dotaci na cyklostezky

300

20

—

320

Obnova zeleně v ul. Sportovců

5000

100

50

5150

Rekonstrukce a zřízení chodníků a výsadba zeleně

Braškov – cyklostezky a stezky pro pěší
vč. zeleně

9. Digitální mapa obce

POZNÁMKA
viz příloha

viz přehled - příloha

Po schůzce starostů dotčených obcí zajišťováno výběrové řízení na dokumentaci
Braškov – revitalizace polních cest vč.
Provedeny geodetické
7.
zeleně
práce a cesty vytýčeny
Zajištěna dotace SFDI ve
Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti
8.
výši 864 tis. Kč, projednáchodců
vány podrobnosti realizace
6.

K cyklostezkám upřesňuji, že jde o společnou akci obcí, sdružených v Mikroregionu Bratronicko,
iniciátorem je však naše obec.
Stěžejní bude akce „Braškov – revitalizace návsí“. Tento záměr podrobně vysvětluje a popisuje
ing. arch. Jan Červený v tomto čísle novin.
František Haas
místostarosta obce

rozpracováno

Objednána dokumentace
Změnu projednat v r.
Územní plán obce
2009
Vypsáno výběrové
Braškov-Valdek, zeleň v ul. Sportovců
řízení na projekt
Vypsáno výběrové
Braškov-Valdek, zeleň v ul. Karlovarské
řízení na projekt
Získána dotace MMR
Obnova zeleně MŠ
ve výši 175 tis. Kč
Braškov – rekonstrukce, rozšíření
Zatím nenalezen
a modernizace obecního úřadu
vhodný dotační titul
CELKEM:

300

80

Byla podána žádost o dotaci kraje na projektovou
dokumentaci cyklostezky Kožova Hora – Malé
studie
Kyšice
Jako sponzorský dar ﬁ rmy ČNES provedeny hrubé
—
terénní úpravy cest u Háje

250

20

—

270

Předmětem je obnova zeleně na zahradě MŠ

5660

200

50

5910

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

109530

2935

605 113070

MANAŽER
PROJEKTANT
F. Haas
ing. Křížák
ing.arch. Dolejšová
ing. arch. Červený
ing.arch. Dolejšová
p. Prynych
ing.arch. Dolejšová
p. Prynych
F. Haas
ing. Mikyška, ing.
Červený, ing. Křížák
ing. Kolrusz
ing. Dvořák, ing. Křížák
ing. Kolrusz
ing. Červený, Drábek
P. Horák
ing. Křížák

ing. Dráb
ing. Dvořák
Vypracována jen stoka F. Haas
„S“
ing. Fiala
Jde o změnu v souvisl. s ing. Dráb
novým staveb. zákonem
ing. Kolrusz
—
ing.arch. Červený
Geodet ing. Dvořák

—

P. Horák, Červený, Křížák

Realizace ještě v roce
2007
Studie, ale již neplatná,
nutno změnit a doplnit

ing. arch. Dolejšová
ing. arch. Dolejšová
F. Haas
ing. arch. Dolejšová

V Braškově září 2007, vypracoval: František HAAS. Tato aktualizace byla projednána 17. schůzí rady obce 10.9.2007. Položky č. 2, 5 a 12 jsou předmětem společné akce „Braškov – revitalizace návsí“

Zprávy z komise životního prostředí a veřejného pořádku
Proč třídit odpad?
Třídění odpadů je nezbytné pro jejich
další v yužití přepracováním (recyklace
odpadů). Není dosud známa jiná cesta,
která by zabránila tomu, aby se naše planeta nestala odpornou skládkou. Přiznejme
si, že za narůstajícím množstvím odpadů
stojí i zvyšování životní úrovně. Stále více
se vzdalujeme od způsobu života dávných
civilizací, které dokázaly žít v souladu
s přírodou. Pokud bychom nezastavili
tento vzestupný trend znečišťování půdy,
lesů, vodních toků a oceánů, pokusme si
představit budoucnost příštích generací.
Bez čistých přírodních zdrojů nebude mít
lidstvo šanci přežít.
Z ač něme ted y brát t ř íděn í odpadů
zodpovědněji, berme to třeba jako malou
daň za vzrůstající životní úroveň, za dobrý
standard trhu veškerého zboží a potravin,
který už je srovnatelný s vyspělými státy.
Pokud nezměníme své myšlení, hrozí nám
že si ve světě vysloužíme nálepku barbarů.
Proč necítíme odpovědnost za stav našeho
okolí, obecní zeleně, lesa? Setkal se snad
někdo z nás se znečišťováním veřejných
prostranství, silničních příkopů a lesů
v kulturních evropských státech?
Do našeho Zákona o odpadech se dostala
poněkud nešťastná formulace, že obec je
původcem a poté i vlastníkem komunálních
odpadů, vznikajících na jejím území. Jen
málokdo čte však dále, kde se konstatuje,
že to ale platí jen za předpokladu, že občan
tento odpad odloží na místě k tomu obcí
určeném (např. popelnice, kontejner na
separovaný odpad, sběrný dvůr). V naší
obci separujeme sklo do kontejnerů a plasty
společně s nápojovými kartony do plastových pytlů, které si občané za sníženou cenu
5,- Kč zakoupí na obecním úřadu. Do těchto pytlů je možno odděleně shromažďovat
i papír. Sběrný dvůr mobilní je organizován
dvakrát ročně pro sběr velkoobjemového,
biologického a nebezpečného odpadu
a železného odpadu.

To znamená, že ukládání odpadů na
jakákoliv jiná místa je nezákonné.
Sankce dle § 47 písm. h) zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích – „pokud občan
neoprávněně založí skládku odpadu nebo
odkládá odpady či odpadky mimo vyhrazená místa – 50 000 Kč“.
Sankce dle § 47 b písm. d) – „pokud
občan nedodržuje pořádek a čistotu na
svém nebo užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce – 10 000 Kč“.
Mezi odpady patří samozřejmě i posečená tráva a spadané listí, které pro mnohé
občany představují neřešitelný problém. Je
dobré vědět, že tyto organické složky jsou
spolu s hlínou základem zahradního kompostu, bez kterého žádná zahrádka nemůže
správně fungovat. Tito občané si potom
nedovedou poradit ani s problémem, kam
vysypat před zimou truhlíky s muškáty.
Nezdá se vám ponižující sypat truhlíky za
tmy do mezí, remízků a lesíků? Totéž platí
o posečené trávě. Ani ta do těchto míst
nepatří. Nejvhodnější pro zahrádku je kombinace kompostéru a kompostu. Po vyzrání
a prohození přes síto je k dispozici kvalitní
kompostovka, kterou je možno podle účelu
již jen doplnit zakoupenými komponenty
a použít k jakémukoliv účelu na zahrádce.
Bylo by trapné a neekonomické zatěžovat
obecní rozpočet týdenním svozem posečené trávy. Je mnoho prospěšnějších obecních
činností, na které lze tyto prostředky vložit.
Ve středočeském kraji se rozbíhá rozsáhlá
kampaň, která má za cíl motivovat občany
ke kompostování.
Podobné je to i s prořezem ovocných
nebo okrasných dřevin. Není nic prostšího
a ekonomičtějšího než nařezat, případně
naštípat, usušit a poté využít v zahradním
či domácím krbu. Slabší větve je možno
rozdrtit ve štěpkovači a kompostovat.
Nákup dřeva do krbu v hyperpermarketu
bych přenechal obyvatelům měst.
Není obtížné dokázat, že trocha úsilí a
času, vložená do důsledného třídění odpa-

dů se vyplatí. Za vytříděný odpad zaplatí
totiž každý občan za rok pouhých 100,- Kč
(velkoobjemový a nebezpečný) plus 5,- Kč
za jeden pytel na plasty (event. na papír) .
Za vytříděné sklo občan neplatí. Kdežto za
netříděný odpad (popelnice) platí známky
podle četnosti svozů. Vedení obce připravuje změnu známkového systému pro
netříděný odpad tak, aby občané i obec
ušetřili své výdaje, když budou lépe třídit
odpady. Osobně mám mnohaletou zkušeností ověřeno, že pro nemovitost vytápěnou
elektřinou nebo plynem stačí pro netříděný,
správně řečeno zbytkový po vytřídění, jedna popelnice na měsíc. A to pro dvě domácnosti se šesti obyvateli. Je to prosté. Obsah
popelnice tvoří totiž pouze smetí, shnilé
ovoce, plevel a kuchyňský odpad, který lze
ještě minimalizovat kompostováním. Pro

nemovitosti vytápěné tuhými palivy je to
mimo topnou sezónu stejné.
Snaha o důsledné třídění je nejdůležitější
již v kuchyni každé domácnosti. Zapojme
do systému i děti. Je dobré nalézt v kuchyni
vhodná místa pro malé nádobky na plasty,
sklo, kovy a kuchyňský odpad.
Jsem vděčen těm, kdo moji úvahu dočetli
až do konce. Nečiním si nároky na úplnost
či bezchybnost. Jsem však přesvědčen, že
zodpovědným přístupem k nakládání s
odpady můžeme významně přispět nejen ke
snížení životních nákladů, ale i ke zlepšení
životního prostředí a zařadit se tak mezi
kulturní národy Evropy.

Netolerujme vandalizmus v naší obci
V každé společnosti se najdou jedinci, trpící
některou z poruch osobnosti. Pokud tito lidé
přestanou respektovat normy slušného chování
a uchylují se k vandalizmu jen proto, aby na
sebe upozornili, mohou se dostat do rozporu se
zákony.
Obrázky dokumentují, čeho je schopen někdo,
kdo žije mezi námi. Neuvědomuje si zřejmě, že
strom je nejen živým, ale pro člověka životodárným organismem, protože produkuje kyslík,
nezbytný pro život zemské fauny, na jejímž
vrcholu je člověk. Kromě toho stromy byly na
této planetě dříve než lidé a mají tedy výsadní
právo k životu.

Toto barbarské jednání je o to horší, že maří
úsilí vedení obce, směřující k jejímu zvelebení.
Háj a jeho okolí se má stát jedním z nejhezčích
míst pro dětské hry a sportování v obci. Obáváme
se, že se jedná o téhož jedince, který letos na jaře
stejným barbarským způsobem porazil borovici
v braškovské Skalce a v minulém roce rozmlátil
novou lavičku na valdecké Kejmarově skalce.
Jde o celospolečensky nebezpečné jednání,
které již bylo ohlášeno na oddělení policie. Je však
třeba, abychom se sami svou lhostejností či falešnou solidaritou na takovém počínání nepodíleli.
Ing Jiří Kolrusz

Zápis z jednání mezi Lesní správou Nižbor a OU Braškov,
konaném v Braškově dne 9.7.2007
Předmět jednání: žádost o prohlášení lesního pozemku „Dubiny“ za les zvláštního určení.
Za Lesní správu Nižbor: Ing. František Davídek, lesní správce
Viktor Veselý, revírník
Za OU Braškov :
Ing. Vladimír Dráb, starosta
František Haas, místostarosta
Ing. Jiří Kolrusz, život. prostředí
Zástupce obce zdůvodňuje žádost záměrem posílení rekreačního využití lesa osazením lavičkami,
údržbou cest, možností zasahovat proti znečišťovatelům a omezením těžby .
Lesní správce doporučuje ušetřit ﬁnanční prostředky, vynaložené na event. změnu hospodaření v lesním
porostu zvláštního určení s tím, že v rekreačním užívání lesa nebudou bránit, ale naopak součástí úklidu
lesa po těžbě bude i úprava cest včetně umístění laviček na vhodná místa, která budou po vytipování obcí
(zajistí p.Kolrusz) určena při společné obchůzce se zástupcem LS.
Pokud budeme schopni určit znečišťovatele lesa a doložit fotosnímkem, předáme záležitost přímo
revírníkovi k vyřízení.
LS je schopna realizovat i náš návrh na umístění informační cedulky na památný „Dub letní“ poblíž
Kamenky ve Štědrém.
Pokud se týká těžební činnosti, LS ujišťuje, že se jedná jen o těžbu nevyhnutelnou a dlouhodobě plánovanou a budou nás do budoucna předem informovat. Okolnosti jsou ochotni vysvětlit event. i na veřejném
zasedání obecního zastupitelstva.
Zaznamenal:
Jiří Kolrusz

Ing Jiří Kolrusz
Komise pro životní prostředí
a veřejný pořádek

Založení černé skládky…

Rybáři
v Braškově

* V obci Braškov jsou zavedeny kontejnery pouze na sklo.
Papír a plasty (s kartony od nápojů) se třídí do igelitových pytlů a sváží 1x měsíčně.

Čas plyne a máme už velkou část roku za
námi. V minulé zprávě o naší činnosti jsme
uvedli práce, které chceme vykonat tento
rok. Již dnes můžeme říct, že z velké části
jsou skončené. Byl zbourán stan a uklizeno,
postavená nová bouda. Provádí se průběžně
úprava přírodního břehu. Oprava člunu se
musí ještě řešit. Je dost poškozený, musí se
rozhodnout, co provedeme. Každý rok nám
dělá starost vodní rostlina, která na jaře svou
vegetací pokryje velkou část vodní plochy.
Pro potěr je to výborné, ale trvá dlouho,
někdy až do června, než porost zmizí pod
hladinu. Pak je možné chytání ryb. Zato další rostlina „orobinec“, který patří do tohoto
prostředí, utváří krásný pohled kolem břehu.
Rozrostl se tolik, že muselo být prosekáno
několik míst, aby se mohlo lovit.
Mimořádný lov pro občany byl organizovaný dne 18. srpna 2007. Účast nebyla sice
velká, lovících bylo jedenáct, ale přišlo se
podívat dost občanů, jak vše probíhá. V ten
den se ulovilo osm úhořů, devět karasů
a jeden kapr. Byl to docela podařený den.
Také se projev uje zájem o r ybolov
u místní mládeže, a to je výborné.
Letos uspořádáme ještě jeden mimořádný lov pro občany. Včas budeme informovat. Srdečně všechny zveme.
PETRU ZDAR
místní rybáři

Zprávy z mateřské školy
Informace o postupu prací na rekonstrukci mateřské školy
Prázdniny máme za sebou a 2 měsíce prací na
naší školičce. Přiznávám, že jsem moc nevěřila
tomu, že budeme zpět po čtyřech měsících, natož
po třech.
Protože jsem se zúčastnila pravidelně úterních
kontrolních schůzek na staveništi s vedoucími,
projektanty i místostarostou, velmi jsem ocenila
přístup ﬁ rmy JEŽ k naší problematice – a tou je co
možná nejrychlejší nastěhování do objektu.
Pracovalo se o víkendech, i do večera, staveniště bylo nacpané dělníky ze všech oborů. Jako
technickému laikovi teprve v „terénu“ mi docházely některé věci, které se musely vyřešit tak, aby
splnily požadavky hygieny, norem stavebních,
nároky finanční, kvalitativní a projektové, no
prostě všechny. Zvláště u tak starého objektu, kde
zdi mohou soupeřit se zdmi hradními – někde až
jeden metr tlusté z kamene, lepeného jílem, různě
deformované a křivé, lze hovořit o profesionalitě
a zručnosti všech zúčastněných. Jsem velmi ráda,
že termín předání interiéru (možná celé stavby)
je plánován na 24. září. Poslední týden předpokládáme úklid objektu a stěhování zařízení zpět
z hasičárny.

Prosím proto rodiče, nebo i dobrovolné
zájemce z řad občanů Braškova o pomoc
při závěrečných pracích. Sledujte, prosím, vývěsku obecního úřadu, budou zde
naše aktuální informace a termíny.
Budeme potřebovat i sílu mužů, protože bychom rádi zvládli stěhování po úklidu, co možná
v nejkratším čase.
A protože ﬁ nanční dotace bude určitě vyčerpána na stavbu, dovolíme si opět oslovit naše podnikatele, zda nám ﬁnančně pomohou a budeme moci
doplnit zařízení zrekonstruované školy. Věříme, že
nás nezklamou a dětem pomohou jako v minulých
letech. Na naší školku teď budeme moc pyšní a až
se dokončí zahrada z nové dotace, tak nám budou
určitě mnozí závidět! Všichni se moc těšíme.
Zatím přebýváme v ZŠ v Unhošti, kde se o nás
moc hezky starají, a tak to „vydržíme“. V říjnu snad
už budeme doma.
Eva Střelečková

Hasiči informují
Začátkem léta jsme v několika etapách vystěhovali inventář mateřské školky. Převážnou
část nábytku a dalšího vybavení jsme uskladnili
v požární zbrojnici. V červnu jsme několikrát
naváželi vodu do zásobníku zavlažovacího systému na fotbalovém hřišti na Valdeku. Dále jsme
zajišťovali pořadatelskou službu při cyklistickém
závodu Karlovy Vary – Unhošť. Koncem června
probíhaly v Unhošti oslavy 100 let od založení
místního fotbalového klubu, při těchto oslavách
jsme pomáhali unhošťským hasičům .
V požární zbrojnici jsme dokončili rozvod tlakového vzduchu a centrálního dobíjení baterií ke
stání vozidel. Instalovali jsme nouzové osvětlení do

Knihovna

šatny a Tomáš Votava vybudoval nový barový pult
v klubovně. Provedli jsme přípravu obou vozidel
na prohlídku STK, kterou úspěšně prošla.
V průběhu přestavby mateřské školky jsme
vyklidili půdní prostory v budově MŠ od letitého
harampádí a stavební suti.
Na přelomu srpna a září provedli členové zásahové jednotky požární dozor při pálení větví na parcele
„U Dubu“ a likvidaci poraženého stromu v lesíku
„Háj“, který neznámý vandal porazil přes cestu.
Na podzim plánujeme svoz železného šrotu
a vyčištění lesíku „Skalka“.
Jiří Sochna

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?
(Výběr z nových knih)
BELETRIE:
Brian, F.: Moje malá Sára
Bombecková, E.: Povolání: žena
CarHand, B.: Navěky
Colins, J.: Kudlanky
Cronin, a.: Labutí zámek
Erskinová, B.: Stíny na ostrově
Erskinová, B.: Království stínů
Evans, N.: Zaříkávač koní
Frýbová, Z.: Robin
Hofmannová: C.: Bílá Masajka
Hofmannová, C.: Shledání v Barsaloi
Hofmannová, C.: Zpátky z Afriky
Jirotka, Z.: Pravidla se změnila
Steel, D.: Muži na ženění
Šabach, P.: Putování možského koně
Woodová, B.: Hvězda Babylonu

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE
Barbara Erskinová: STÍNY NA OSTROVĚ
Jde o sbírku povídek u nás známé a oblíbené
britské spisovatelky. Rozmanitost témat – převládají ovšem příběhy milostné a „duchařské“
– i nápaditost jejich literárního zpracování se
výrazně liší od výpravných románů této spisovatelky. V povídkách si autorka pohrává se stručnými
náznaky, zkratkami, vtipem i momenty překvapení
a dokazuje, že i osudové životní situace lze zachytit
s milým nadhledem.

NAUČNÁ LITERATURA:
Dittrich, K.: Korfu a Jónské ostrovy
David, P.: Za strašidly na hrady a zámky
David, P.: Za strašidly do lesů a skal
Evans, M.: Masáže
Linn, D.: Očista prostoru od A do Z
Schröder, R.: Švédsko: jih
Schröder R.: Korsika
Schrothová, A.: Norsko
KNIHY PRO DĚTI:
Awdry, W.: O mašince Tomášovi 3.- 10. díl
Dětský lexikon zemí
Čapek, J.: Povídání o pejskovi a kočičce
Lanczová, L.: Náhradní princ
Lanzierová, Ch.: Příroda
Malý řidič
Téměř tisíc pokusů
Tereščuk, A.: Panovníci Ruska
1000 odpovědí a otázek

Daniel Steel: MUŽI NA ŽENĚNÍ
Je srpen a trojice přátel se jako každý rok plaví
na palubě luxusní jachty po Středozemním moři a
užívá si svobody. Všichni překročili čtyřicítku, ale
nikdo z nich není ženatý. Charlie, bohatý ﬁ lantrop
ze staré rodiny, zažil několik zklamání, ale stále
věří, že potká tu pravou. Adam, právní zástupce
celebrit, se po rozvodu zaměřil na mladé dívky
a střídá je se závratnou rychlostí. Malíře Graye
přitahují narkomanky a jiné životní trosečnice.
Právě on se v Portoﬁ nu zamiluje do majitelky
galerie. Charlie ho obviní ze zrady, ale brzy i
jeho zaujme jistá žena, ač nesplňuje jeho nároky
na případnou manželku. Další dívka, u níž Adam
hledal jen rozptýlení na jednu noc, se výrazně
odlišuje od svých předchůdkyň. Příští pánská
plavba je vážně ohrožena…

Z PRANOSTIK
Agáta (14.10.) na mlhy bývá bohatá.
Po svaté Tereze (15.10.) mráz po střechách leze.
Sv. Havel (16.10.) velí, sklízejte zelí.
Teplý říjen – studený listopad.

Okénko pro ženy / Inzerce

Nabídka zaměstnání
Obec Braškov hledá pracovníka – místního občana, který by
udržoval se zapůjčenou zahradní
technikou veřejnou zeleň.
Jedná se o sezónní práci.
Zájemce dostane bližší informace na obecním úřadě.

Výhledově hledáme rovněž pracovníka z naší obce, který by
zajišťoval provoz a obsluhu místní čistírny odpadních vod.
Podmínkou je vyučení v oboru elektro.
Zájemce se rovněž může přihlásit na obecním úřadě.

• Chcete vidět, jak se vyrábí moderní kosmetika?
• Chcete vědět, co používat,
aby Vaše pleť byla stále mladá a svěží?
U příležitosti 10. výročí otevření výrobního areálu v Kyšicích
u Kladna si Vás dovoluje přední česká kosmetická firma RYOR pozvat na

dny
otevřených
dny otevřených
dveří
dveří
kdy:

čtvrtek
pátek
sobota

4. 10. 2007 od 13:00 do 18:00 hod.
5. 10. 2007 od 13:00 do 18:00 hod.
6. 10. 2007 od 10:00 do 14:00 hod.

kde:

KYŠICE u Unhoště, Karlovarská 207

Při návštěvě Vám nabízíme:
• prohlídku moderního závodu s výrobním zařízením za provozu •
• odbornou kosmetickou poradnu zdarma •
• nákup výrobků za expediční ceny •
• vytestovat si, vyzkoušet a vybrat si nejvhodnější kosmetický
přípravek pro svou pleť •

A léta běží…
Společenská rubrika
Rozloučili jsme se našimi občany:
Václav MAŘENEC
Milán KOŘÍNEK
Narodili se:
Richard KOPEČNÝ
Milan HALAŠA
Nela FIŠEROVÁ
Sňatek uzavřeli:
Jiří HORNÍK a Petra PRASKOVÁ
Roman ŠTÁFEK a Vendula JONOVÁ
Martin VESELÝ a Lucie HAVLÍKOVÁ
Jaromír SVOBODA a Helena KAŇKOVÁ
Roman FOUS a Věra PEJPOVÁ
Mojmír KONEČNÝ a Ilona MUSILOVÁ

www.ryor.cz

2. 8. 2007 (56 let)
14. 8. 2007 (71 let)

Čest jejich památce

26. 6. 2007
19. 7. 2007
18. 8. 2007

Blahopřejeme

27. 4. 2007
16. 6. 2007
6. 7. 2007
3. 8. 2007
11. 8. 2007
18. 8. 2007

těšíme
nanávštěvu
vaši
těšíme
se nase
vaši
návštěvu

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