BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU
prosinec 2007

Pozvánka

Usnesení

Všichni občané jsou srdečně
zváni na

4. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Braškov, konaného dne 1. 10. 2007 na OÚ
Braškov

5. veřejné
zasedání

Zastupitelstvo obce po projednání:
• bere na vědomí

zastupitelstva obce Braškov,
které se koná

v pondělí 17. prosince
v 17,00 hod.
na Obecním úřadě
Braškov

1) Informaci o činnosti rady obce
2) Zprávu o výsledku hospodaření obce k 31.8.2007
3) Informaci o průběhu rekonstrukce MŠ a organizaci provozu
• schvaluje
1) Aktualizovaný „Program rozvoje obce“ podle návrhu projednaného 17. a 18. schůzí rady obce dne
10.9.2007 a 24.9.2007
2) 3. změnu rozpočtu obce pro rok 2007 s příjmy a výdaji ve výši 16.547,347 tis. Kč
• souhlasí
1) s bezúplatnými převody pozemků na zřízení chodníků Braškov-jih a podél silnice III/0063 (Karlovarská)

s tímto programem:

2) s realizací akcí, zařazených v aktualizovaném „Programu rozvoje obce“, zejména s akcemi:
– Braškov – revitalizace návsí vč. chodníků Braškov-Valdek a Braškov-jih

1. Zahájení

– Rozšíření a obnova sport. areálu Jar. Valeše

2. Informace o plnění usnesení 4. veř.
zasedání a činnosti rady obce

– S účastí obce Braškov na akci „Cyklostezka Kož. hora a M. Kyšice“

3. Zpráva o ﬁn. hospodaření k 30.11.2007
4. Návrh rozpočtu pro rok 2008
5. Aktualizace „Programu rozvoje obce“
6. Různé:
– návrh nového jednacího řádu ZO
– návrh na nákup komunální techniky
– posudek na kácení nevhodných stromů
– pronájem požární stříkačky
– obchodní analýza Komerční banky

– Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců
3) S přípravou a realizací akce „Oprava silnice III/0063“ (Karlovarská) včetně chodníků na Valdeku
a doplnění kanalizace
4) S účastí obce na koﬁnancování akcí „Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců“ (ﬁnancováno
z dotace SFDI) a „Obnova zeleně MŠ“ (ﬁnancováno z dotace MMR)
5) s žádostí o dotaci ve výši do 200 tis. Kč v rámci Programu obnovy venkova Středočeského kraje na akci
oprava fasády OÚ v r. 2008
• ukládá
starostovi obce:
1) Zajistit pravidelnou aktualizaci schváleného „Programu rozvoje obce 2007-2013“
2) Uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemků pro zřízení chodníků od Středočeského kraje

7. Diskuse

3) Uzavřít smlouvy s vybranými zhotoviteli projektové dokumentace akcí „Programu rozvoje obce“

8. Usnesení a závěr

4) Uzavřít smlouvu se Středočeským krajem o spolupráci při zajištění dokumentace akce „Oprava
silnice III/0063“

Ročník: 17 Číslo: 4

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2007 se blíží do ﬁnále, začíná čas
bilancování, čas přání, čas nových předsevzetí…
Při návratu z výletu se pokaždé ptám
svých dětí: „Co se vám dnes líbilo nejvíce, co naopak bylo nejhorší?“. Zkusme
si položit stejnou otázku a pokusme se
zamyslet nad tím, jaký vlastně byl rok
2007 z hlediska žití v naší obci. Co nám
se líbilo nejvíce, z čeho naopak můžeme
být smutní?
Já osobně hodnotím rok 2007 velmi
pozitivně. Myslím, že se podařila spousta
věcí, které přispěly k rozvoji krás naší Obce
a to nejen díky současnému zastupitelstvu
a Vás všech, ale především díky hospodaření našich zastupitelů v letech minulých.
Podařilo se nezatížit naši Obec zbytečnými
úvěry, jak tomu v řadě případů jiných obcí
bývá. Mám obrovskou radost ze šikovnosti
lidí, kteří se v letošním roce snažili získat
ﬁnanční prostředky z jiných fondů, než
právě obecních. Nesmírnou radost mám
ze zrekonstruovaných ulic Dukelská a
Sportovců, z nově zrekonstruované školky
pro děti, z nové hasičské zbrojnice a ze
vzniku Programu rozvoje obce Braškova,
Valdeku a Toskánky, na kterém jsme se
všichni podíleli a který snad pomůže udržet
charakter obce takový, jaký je nám všem
blízký a který byl mým hlavním osobním
úkolem – tedy, vybudovat obec lázeňského
typu, neměnit ráz přírodní krajiny kolem
nás. To jsou věci, které myslím nás všechny,
těší. Stejně jako každá mince má dvě strany,
má však i má otázka v úvodu dvě části.
A proto přejděme nyní k nim a řekněme
si, co se nám v roce 2007 líbilo nejméně,
co vlastně bylo nejhorší a z čeho můžeme
být smutní?
Myslím, že smutní můžeme být z člověka, který znehodnotil Háj, z vandalismu,
o kterém jsem si myslel, že se naší obci
vyhne a o kterém jsem se zmiňoval v minulém čísle našeho Zpravodaje. Je mi též
líto, že se doposud nenašel člověk, který
by byl za řádnou mzdu ochoten pracovat
v čističce odpadních vod a člověk, který
by otevřel prodejnu základních potravin,
kterou nejvíce potřebují občané dříve
narození. Je bolestné, že prosadit vybudování chodníku z Braškova na Valdek trvá
již druhý rok a to jen z důvodu vlastníka
pozemku sousedícího s tímto chodníkem.
Chodníkem, který by byl bezpečím pro
nás všechny. Souhlasit nemohu ani s názorem, že by obec měla přednostně zajistit
deﬁnitivní povrch komunikací v nových
lokalitách, i když si jednotlivé inženýrské
sítě sami uhradili.
A tak, milí spoluobčané, co si do nového
roku přát? Ať negativních věcí je co nejméně, pozitivních nejvíce, Vám všem nejen
hodně zdraví, ale též štěstí, pohody a klidné
prožití svátků vánočních přeje
Ing. Vladimír Dráb
starosta@braskov.cz

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu

Usnesení

18. schůze rady 24. září 2007
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– informaci o průběhu výstavby mateřské školky
– zprávu o průběhu přípravy 4. zasedání zastupitelstva obce
• souhlasí
– s předloženou aktuální verzí „Programu rozvoje obce“
– s návrhem 3.změny rozpočtu na r. 2007
– s výběrovými řízeními na projekt „Revitalizace návsí“, „Obnovou zeleně MŠ a s účastí obce na
koﬁ nancování akcí Státní fondu dopravní infrastruktury a obnovy zeleně MŠ
• ukládá – předsedovi komise ŽP ing. Kolruszovi
– opakovaně předložit 18.schůzi rady návrhy komise ŽP na úpravy vyhlášky o odpadech a poplatků
• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi
– dnes odsouhlasený návrh 3.změny rozpočtu na r. 2007
– bezúplatný převod pozemků od Středočeského kraje pro zřízení dalších chodníků v obci
– účast na projektu cyklostezky Kožova hora – M. Kyšice v rámci mikroregionu Bratronicko
– účast na koﬁ nancování dotovaných akcí SFDI a obnovu zeleně MŠ
– aktualizovaný „Program rozvoje obce do r. 2013“

19. schůze rady 15. října 2007

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– informaci o výsledcích výběrových řízení a uzavření smluv s vybranými zhotoviteli, jak byly
odsouhlaseny předcházejícími schůzemi rady obce a 4. zasedání zastupitelstva
– zprávu starosty o hodnocení 4. veř. zasedání zastupitelstva
– informaci o kolaudaci mateřské školy
– kladný výsledek kontroly ﬁ n. hospodaření obce pracovnicemi krajského úřadu (předběžný audit)
• souhlasí
– s podáním žádosti o dotaci na zateplení a opravu fasády budovy OÚ
– se zadáním akce „Dokončení převodu obecních pozemků“ na LV č. 10001 realitní kanceláří
– se zřízením občanského sdružení „Cyklostezka Kladno – M. Kyšice“
• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi
– zorganizovat konzultace k možnosti získání prostředků na koﬁ nancování investic z „Programu
rozvoje obce“
– připravit pro projednání na 5. zasedání zastupitelstva návrh změny jednacího řádu
– místostarostovi F. Haasovi
– zařadit do návrhu rozpočtu 2008 akce dokončení 7 kanalizačních přípojek na Braškově a dokončení
kanalizace na Valdeku (podél Karlovarské)
• ukládá – předsedovi komise ŽP ing. Kolruszovi
– opakovaně předložit 20.schůzi rady návrhy komise ŽP na úpravy vyhlášky o odpadech a poplatků
– zajistit odborný posudek na kácení přerostlých stromů v obci jako podklad pro rozhodnutí zastupitelstva.
Respektovat při tom i nutnost zajistit bezpečnost dopravy vykácením „rozhledových trojúhelníků“ při
výjezdu z některých místních komunikací
• ukládá – ředitelce MŠ pí. Střelečkové
– zorganizovat mikulášskou zábavu v restauraci na Valdeku 7.12.2007 pro děti i pro dospělé
– zorganizovat slavnostní otevření rekonstruované mateřské školy pro veřejnost na sobotu 1.12.2007

20. schůze rady 29. října 2007
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– informaci k výsledkům hospodaření obce k 19.10.2007
– informaci o výsledku jednání se zástupci dotčených obcí o přípravě cyklostezky Kladno, Kožova
Hora – Malé Kyšice
• souhlasí
– s úhradou soukromých pozemků, na nichž jsou zřízeny obecní komunikace, za cenu podle
předložených znaleckých posudků
– s odsunutím termínu pro předložení návrhu vyhlášky o likvidaci odpadů s ohledem na připravovanou
novelu zákona
• jmenuje
– hlavní inventarizační komisi a členy jednotlivých komisí
• žádá
– předsedu komise veř. pořádku o účast při řízení a kontrolu svozu velkoobjemového, nebezpečného
a biologického odpadu v příštím roce.

21. schůze rady 12. listopadu 2007
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– orientační návrh rozpočtu obce na rok 2008
• souhlasí
– s návrhem programu 5. veř. zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 17.12.2007
– s částečnou úhradou kamerového systému dopravních opatření v obci
– s aktualizací Programu rozvoje obce a zveřejněním tabulky v Braškovských novinách
– předložit zastupitelstvu k odsouhlasení návrh nájemní smlouvy s ﬁ rmou Autodrát na pronájem
nové požární stříkačky za symbolickou jednu korunu
– s návrhem odměny pro ředitelku MŠ
• ukládá – předsedovi komise ŽP a veř. pořádku ing. Kolruszovi
– připravit do Braškovských novin články, které se týkají kácení přerostlých stromů vč. odborného
posudku a zavedení známek na tříděný odpad
– připravit žádost o dotaci z programu ministerstva ŽP (doplnění zeleně)
• ukládá – členovi komise ŽP a veř. pořádku p. Horákovi
– připravit dopis na Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) se žádostí o prodloužení termínu
realizace dopravních opatření v obci vzhledem k povětrnostním podmínkám
• ukládá – místostarostovi obce p. Haasovi
– připravit dopis na kompetentní orgány a organizace s upozorněním na neúnosnost dopravy přes
obec s žádostí o řešení

22. schůze rady 26. listopadu 2007
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí
– oznámení PF ČR o zrušení úz. pracoviště Kladno a přestěhování do Berouna
– vypsání výběrového řízení na projektanta stavby „Cyklostezka Kladno, Kožova Hora – Malé Kyšice“
– předání žádosti z Programu obnovy venkova na zateplení a opravu fasády OÚ
• souhlasí
– s odkoupením pozemku p. č. 258/1 o výměře 111 m 2 , který je součástí místní komunikace od p.
Fuksy za 20 Kč/m 2
– s předložením zastupitelstvu obce k odsouhlasení návrh na pořízení komunální techniky na sekání
trávy a zimní údržbu komunikací za předpokladu získání dotace
– s předložením zastupitelstvu obce k odsouhlasení návrh na zavedení známek na separovaný sběr
za 10 Kč/pytel se známkou
– s návrhem odměny pro správce www.stránek obce Jana Svobodu
– s pořízením nahrávacího zařízení pro veř. zasedání do 20 tis. Kč
• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi předložit zastupitelstvu ke schválení
– návrh na pořízení komunální techniky
– návrh na pronájem požární stříkačky
– návrh rozpočtu na r. 2008
– zavedení známek separace za 10,-- Kč
• ukládá – předsedovi komise ŽP a veř. pořádku ing. Kolruszovi
– zajistit výběrové řízení na projektanta pro dotační titul MŽP – doplnění zeleně
• ukládá – místostarostovi obce p. Haasovi
– připravit stanovisko k námitce MUDr. Brejníka ke stavebnímu řízení na chodník Braškov-Valdek

KONTROL A
plnění usnesení 4. veřejného
zasedání zastupitelstva obce,
konaného dne 1. října 2007
a) Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o činnosti rady obce, zprávu o výsledku hospodaření
k 31.8.2007 a o průběhu rekonstrukce MŠ
b) Vyjádřilo souhlas s bezúplatnými převody pozemků pro zřízení chodníků, s realizací akcí „Programu
rozvoje obce“ a přípravou akce „Oprava silnice III/0063 (Karlovarská)“, s účastí obce na koﬁ nancování
dotovaných akcí a s podáním žádosti o dotaci na opravu fasády obecního úřadu. Tato žádost byla zpracována a odeslána.
c) Schválilo aktualizovaný „Program rozvoje obce“ a 3. změnu rozpočtu obce pro r. 2007.
d) Uložilo starostovi obce:
– zajistit pravidelnou aktualizaci „Programu rozvoje obce“. Tento úkol je soustavně plněn, neboť uvedený
materiál je pravidelně projednáván a aktualizován na každé schůzi rady obce.
– uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemků od Středočeského kraje pro zřízení chodníků.
Byly zpracovány podklady a odeslána žádost na Středočeský kraj.
– uzavřít smlouvu s vybranými zhotoviteli projektové dokumentace akcí „Programu rozvoje obce“.
Úkol byl splněn, smlouvy s vybranými zhotoviteli byly uzavřeny.
– uzavřít smlouvu se Středočeským krajem o spolupráci při zajištění dokumentace akce „Oprava
silnice III/0063 (Karlovarská). Návrh smlouvy byl odeslán na krajský úřad.
– zajistit přípravu ekonomické studie na získání prostředků pro koﬁ nancování dotovaných akcí
„Program rozvoje obce“. Jednání s bankami dosud nejsou uzavřena, kontrolu plnění tohoto úkolu
provádí rada obce.

Veřejnoprávní smlouva

uzavĜená obcemi podle zákona þ. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Braškov ze dne 25. 06. 2007 a usnesení Zastupitelstva
města Unhošť ze dne 1.10.2007, uzavírají níže uvedené smluvní strany podle ustanovení § 66c zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 3a zákona č. 553/1991
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu:
Článek I.
Smluvní strany
(1) Město Unhošť, které zřídilo obecně závaznou vyhláškou č. 4/2006 ze dne 3.4.2006 městskou policii,
se sídlem Městský úřad Unhošť, Václavské náměstí č. 44, kraj Středočeský, zastoupené starostou města
Ivanem Zábojem, IČO 00235075, dále jen „zřizovatel“.
(2) Obec Braškov, se sídlem Obecní úřad Braškov, Dukelská 11, 273 51 Braškov, kraj Středočeský,
zastoupené starostou obce Ing. Vladimírem Drábem, IČO 00234176, dále jen „obec“.
Článek II.
Smluvní rozsah činnosti městské policie
(3) Městská policie Unhošť bude vykonávat úkoly v rozsahu svých pravomocí stanovených zákonem č.
553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, na území obce Braškov následující den po nabytí právní moci
rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu s touto veřejnoprávní smlouvou.
(4) Výkon služby v obci bude Městská policie Unhošť zajišťovat v nepravidelných časových úsecích
v denní i noční době. v celkovém rozsahu 2 hodin týdně.
(5) Městská policie Unhošť bude v rozsahu pracovní doby strážníků reagovat na oznámení občanů
obce na mobilní telefon 724 554 444 (v případě přítomnosti na služebně i na tel. číslo 312 698 102) a
provede v obci potřebné a neodkladné úkony. V mimopracovní době strážníků se občané obce, v případě
potřeby, musí obracet na linku 158.
(6) Výnos z pokut uložených Městskou policií Unhošť na území obce Braškov při plnění této smlouvy
jsou příjmem do rozpočtu zřizovatele.
(7) Městská policie Unhošť bude starostu obce Braškov 1x za měsíc písemně informovat o své činnosti
dle článku II. odstavce 1. až 3. této smlouvy.
Článek III.
Úhrada nákladů
(8) Za činnost uvedenou v článku II. odst. 2. této smlouvy bude obec poskytovat ze svého rozpočtu
úhradu nákladů zřizovateli v paušální částce 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun) měsíčně na účet č.
19-388138339/0800 vedený u České spořitelny Kladno, pobočka Unhošť.
(9) Za činnost uvedenou v článku II. odst. 3. této smlouvy bude obec poskytovat zřizovateli úhradu
nezbytných nákladů. Pro tyto účely bude zřizovatel poskytovat obci 1x měsíčně výkaz o činnosti dle čl.
II. odst. 3., který bude obsahovat datum a čas výjezdu, počet strážníků, přesný čas potřebný k vyřešení
předmětné záležitosti, počet ujetých kilometrů služebním vozidlem a přiloženou fakturu.
(10) Výše náhrad za činnost strážníka podle článku II. odst. 3. této smlouvy je stanovena na částku
150,- Kč (slovy: jednostopadesát korun) za jednu hodinu činnosti (mzdové náklady včetně odvodů), výše
náhrad za ujetý jeden kilometr služebním vozidlem podle článku II. odst. 3 této smlouvy je stanovena na
částku 4,- Kč (slovy: čtyři koruny) za pohonné hmoty, včetně amortizace vozidla.
(11) Obec poskytne zřizovateli pro výkon jeho činnosti podle této smlouvy nezbytně sociální zařízení
včetně nezbytných provozních nákladů (voda, elektrický proud, případně telefonní spojení se základnou
Městské policie Unhošť).
Článek IV.
Doba trvání smlouvy
(12) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet
od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
(13) Jedno vyhotovení výpovědi doručí bezodkladně strana podávající výpověď Krajskému úřadu
Středočeského kraje.
pokračování na násl. straně

pokračování z předcházející strany
Článek V.
Společná ustanovení
(14) Smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení
souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy nabude právní moci.
(15) Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních
deskách svých obecních úřadů nejméně na dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Středočeského kraje
k zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.
(16) Vždy po šesti měsících účinnosti této smlouvy zastupitelstva obou smluvních stran vyhodnotí její
účinky, zejména s ohledem na předmět smlouvy a ekonomické dopady na rozpočet obou smluvních stran.
(17) Tuto smlouvu je možno změnit pouze písemnou dohodou smluvních stran se souhlasem Krajského
úřadu Středočeského kraje.
(18) Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů informace
o uzavření této smlouvy a jejího předmětu.
(19) Přílohu této smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva města Unhošť a usnesení zastupitelstva obce
Braškov a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení souhlasu k uzavření
této veřejnoprávní smlouvy.
(20) Případné spory týkající se této smlouvy řeší Krajský úřad Středočeského kraje.
(21) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží zřizovatel, jeden
stejnopis obdrží obec a jeden stejnopis Krajský úřad Středočeského kraje společně se žádostí o souhlas
s uzavřením této smlouvy.
V Unhošti dne 4.10.2007
Ivan Záboj
starosta města

V Braškově dne 4.10.2007
Ing. Vladimír Dráb
starosta obce

Příloha:
Obec Braškov
Městská policie Unhošť
273 51 Unhošť
Oprávnění k výkonu pravomci na území obce Braškov
Obec Braškov podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění změn a doplňků, zmocňuje strážníky Městské policie Unhošť k výkonu pochůzkové služby na území obce, a to na základě uzavřené
a schválené veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Braškov a městem Unhošť.
ing. Vladimír D r á b
starosta

Zprávy ze stavební komise
Stav komunikací v obci je jednou z věcí o kterou se z pochopitelných důvodů zajímá většina občanů.Po
delší době přišlo na obecní úřad několik dotazů k tomuto tématu. Týkali se nejen stavu, ale i provozu,
případně další výstavby komunikací ve stávající zástavbě i v nově zastavovaných lokalitách.. Protože
poslední větší diskuse na toto téma proběhla v roce 2005, dovolte mi, abych připomenul stanovisko obce
k otázce místních komunikací.
V posledních letech byly v obci rekonstruovány nebo alespoň upraveny tyto místní a státní komunikace :
Braškov : Rudé armády, Pod Horkou, Požárníků, Úzká, prostranství u bývalého st.statku
Valdek : K Háji, Spojovací
V letošním roce k nim přibyly ještě ulice Dukelská a Sportovců, jejichž rekonstrukci hradil Krajský
úřad Stč. kraje a obec zajistila rekonstrukci chodníků.
Téměř ve všech výše uvedených případech šlo o rekonstrukci vozovky i chodníků.Na základě této
skutečnosti můžeme říci, že s opravami ani stavem komunikací za okolními obcemi rozhodně nepokulháváme. Z Programu obnovy venkova se podařilo získat dotace v následující výši:
ul. Spojovací – 184 tis. Kč
ul. K Háji – 121 tis. Kč
ul. Úzká + k bývalému st. statku – 125 tis. Kč
Část ul. Požárníků ve výši 350 tis. Kč byla uhrazena ze státní dotace na výstavbu požární zbrojnice.
Celkem se tedy jednalo o 780 tis. Kč.
V roce 2005 jsme provedli revizi místních komunikací a stavební komise potom doporučila radě
pořadí oprav jednotlivých ulic. Budování komunikací v nové zástavbě (U Dubu, Akátová, V Podlískách)
je záležitostí stavebníků resp. majitelů pozemků, kteří zde parcely vlastní, a kteří si zaﬁ nancovali již
inženýrské sítě z vlastních prostředků.Toto stanovisko zaujímala obec již při prodeji pozemků soukromými
vlastníky a bylo všem známo.Cena prodávaných pozemků také odpovídala tomu, že jsou nezasíťované
a bez komunikací. Ve schváleném „Programu rozvoje obce“ uvažujeme s postupnou rekonstrukcí
místních komunikací a na většinu z nich jsme již zajistili projektovou dokumentaci, která je základním předpokladem pro uplatnění žádosti o dotace z operačních programů, které mají být postupně
vyhlašovány.
V oblasti výstavby je politika obce nyní taková, že se snažíme především připravit projekty, které
budou mít šanci na realizaci v rámci některého z dotačních programů EU nebo Stč.kraje.Pokud by se
podařilo do některého programu přičlenit byť jen malý kousek komunikace, budeme jenom rádi.Zatím
tomu však nic nenasvědčuje.
Na postup při úpravě místních komunikací má tedy obec stále stejný názor, který se v tomto volebním období asi nezmění.
Ing.Miroslav Doksanský
člen obecní rady a stavební komise

AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE 2007–2013
Jak jsme uvedli v minulém čísle Braškovských novin, „Program rozvoje obce“ na uvedené období
je permanentně projednáván radou obce, doplňován a aktualizován.
V tomto čísle otiskujeme jeho znění, jak bylo projednáno a odsouhlaseno 21. schůzí rady obce
12.11.2007.
Jak je zřejmé z uvedených nákladů, je realizace jednotlivých akcí závislá na možnosti získání
prostředků z různých dotací, zejména z dotačních fondů EU.
poř.
č.

NÁZEV PROJEKTU

STÁDIUM REALIZACE
(studie, ÚR, st.povolení)

Braškov – rekonstrukce místních
1.
komunikací

viz přehled - příloha

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

Zpracována dokumentace pro územní řízení

3. Braškov – rekonstrukce mateřské školy

4.

5.

6.
7.
8.

Dokumentace ke stav.
Rozšíření a obnova sport. areálu
povolení zpracována,
J. Valeše
projednávají se podklady pro stav. povolení
V listopadu 2007 zpraRevitalizace návsí vč. rybníků Braškov
cován projekt, projeda Valdek, vč. zeleně, vč. informačního
návají se podklady pro
systému obce
územní řízení
Po schůzce starostů dotčeBraškov – cyklostezky a stezky pro pěší
ných obcí zajišťováno výběvč. zeleně
rové řízení na dokumentaci
Braškov – revitalizace polních cest vč.
Provedeny geodetické
zeleně
práce a cesty vytýčeny
Zajištěna dotace SFDI ve
Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti
výši 864 tis. Kč, projednáchodců
vány podrobnosti realizace

9. Digitální mapa obce
10.

Valdek – odkanalizování sev. části
Karlovarské ul.

11. Územní plán obce
12. Braškov-Valdek, zeleň v ul. Sportovců

13.

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

14. Obnova zeleně MŠ

15.

Rekonstrukce je dokončena

Braškov – rekonstrukce, rozšíření
a modernizace obecního úřadu

dokončeno, předáno

František Haas
místostarosta obce

ODHAD NÁKLADŮ (v tis. Kč)
POZNÁMKA
REALIZACE PROJEKT

40000

200

IČ

60

8190

16400

CELKEM

40260

viz příloha

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE
viz příloha

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

viz položka
číslo 5
250

70

8510

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

PROJEKTANT
F. Haas
ing. Křížák
ing.arch. Dolejšová,
F. Haas
ing. arch. Červený
ing.arch. Dolejšová
p. Prynych

Projekt pro stavební
povolení

ing.arch. Dolejšová

100

68000

800

69000
(vč. nákl.
200
položek 2
a 12)

16000

700

100

16800

3000

50

30

3080

1130

70

30

1230

—

200

—

200

75

35

2110

170 m kanalizace a 330 m rekonstrukce

300

—

300

Nutný podklad k žádosti o dotace

20

—

100

50

5150

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

—

P. Horák, Červený, Křížák

20

—

270

Předmětem je obnova zeleně na zahradě MŠ

Realizace ještě v roce
2007

200

50

5910

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

—

—

550

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

Studie, ale již neplatná,
nutno změnit a doplnit ing. arch. Dolejšová

3265

725

169620

165630

16800

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

MANAŽER

300

Objednána dokumen2000
tace
Návrh připravit k pro—
jednání v r. 2010
Zpracována dokumeta- viz položka
ce pro územní řízení
číslo 5
Vypsáno výběrové
řízení na projekt v sou5000
vislosti s připravovanou
opravou silnice III/0063
Získána dotace MMR
250
ve výši 175 tis. Kč
Zatím nenalezen
5660
vhodný dotační titul, v
roce 2008 jen zateplení
550
a oprava fasády
CELKEM:

Z návrhu rozpočtu obce pro příští rok je zřejmé, že obec nemá prostředky na koﬁ nancování těchto
akcí z těchto fondů a proto předpokládáme, že pravděpodobný podíl vlastních nákladů ve výši asi
15% bychom kryli z úvěru, jehož podmínky projednáváme.

Odbahnění, dřevěné molo-plato, parkové úpravy,
Projekt pro územní
chodníky, úprava hrází, zeleň; vč. zeleně Valdek
podél Karlovarské. Veřejná zeleň 1000m 2 , komuni- řízení
2
kace a dlažby 1500 m .
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
Předmětem akce je osazení semaforů a vodorovná
Studie z 02/2007
a svislá dopravní značení

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

viz položObnova zeleně v ul. Sportovců
ka č. 5

Poznámka: rekonstrukce a obnova zeleně u položek č. 6,7 a 13 bude připravována komplexně. Manažerem této akce je ing. Kolrusz.
V Braškově listopad 2007, vypracoval: František HAAS
Tato aktualizace byla projednána 21. schůzí rady obce 12.11.2007
Položky č. 2, 5 a 12 jsou předmětem společné akce „Braškov – revitalizace návsí“

Slavnostní otevření mateřské školy 1. prosince 2007.
Pro ty, kdo nenavštívili školku v tento významný den několik informací.
V deset hodin se sešli návštěvníci a přivítali jsme vzácné hosty. Otevření mateřské školy se zúčastnil
hejtman Středočeského kraje ing. Petr Bendl, primátor města Kladna ing. Dan Jiránek a další. Mezi
nimi nechyběl ani majitel ﬁ rmy Jež, která celou rekonstrukci provedla.
Starosta ing. Dráb, hejtman a ředitelka školy pronesli úvodní slovo o významu školky pro obec,
její historii,vyhlídkách do budoucna a ﬁ nancování. Samozřejmě nezapomněli ani na potřeby, které
stále chybí.
Hosté přestřihli slavnostní pásku a návštěvníci z řad občanů obce si mohli v klidu prohlédnout
veškeré prostory a školní zařízení (které nám zbylo). A sešlo se jich opravdu hodně - plná školka.
Maminky, babičky a personál školky připravili pohoštění a k dispozici bylo i víno na přípitek. Pozvaní redaktoři a fotografové pořizovali dokumenty pro tisk a ing. Kolrusz s panem Janem Svobodou
zase pro webové stránky a archiv. Atmosféra byla velmi milá a neformální.
Věříme, že se hosté pobavili a ocenili radikální změny, které naše školička za 53 let provozu
prodělala. Již se přihlásili dva dárci, kteří pomohou se zařízením, moc si toho vážíme. Všem,kteří
škole pomohli, a ještě určitě pomohou, chci opravdu poděkovat a ocenit jejich obětavost.To se týká
i zaměstnanců školy, kteří se podíleli na zprovoznění prostor.
Škoda, že se nepodařilo dokončit zahradu a okolí, z části za to může nepřízeň počasí.
Přes to, že škola byla plná návštěvníků, došlo k jediné škodě. Někdo prosedl víko kontejneru na
hračky, škoda.
Eva Střelečková
ředitelka školy
foto: ing. J. Kolrusz

Světelné radary – statistická data
Braškov – statistická data od 11.10. do 11.11.2007

Obr. 1 – Poþet vozidel projíždČjících Braškovem bez ohledu na rychlost v þase

Obr. 2 – Poþet vozidel pĜekraþujících rychlostní limit

ýást obce Valdek

Obr. 3 – Poþet vozidel projíždČjících v þásti obce Valdek bez ohledu na rychlost v þase

Obr. 4 – Poþet vozidel pĜekraþujících rychlostní limit

Zprávy z obecního úřadu

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE K 30. 10. 2007
Výdaje
Silnice,chodníky - opr. a udržov. (úklid sněhu apod.)
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 a popl. (kupní smlouvy-pradej pozemku)
Fin.vypořádání min.roku(vratka dotace na úroky z úvěru)
Investiční příspěvek Mikroregionu Bratronicko
Dotace od obce na provoz MŠ (k vyúčtování)
Příspěvek obecně prosp.spol.(Srdce Čech,publikace)
Odměna hasičům (úklid Háj)
Digitální mapa obce
Nákup dlouhodobého majetku (vánoční motivy,vybavení kanceláří)
Kanalizace - splašková (podklady pro závěr.vyhodnocení)
Veřejné osvětlení - el. energie

v Kč
38 215,00
370 278,00
498 605,24
1 454 805,29
9 191,29
39 751,60
3 081 436,00
30 520,00
3 000,00
6 864,00
16 332,75
317 500,00
1 658 308,81

508 705,00
370 117,00
119 977,00
43 212,00
96 236,00
33 312,00
1 556,00
15 952,00
4 500,00
29 254,72
2 862,50
351,00
21 596,84
7 351,50
4 314,00
50 531,85
17 907,50
15 710,50
5 170,00
33 921,90
215,50
778,00
248 000,00
8 800,00
6 240,00
6 400,00
5 336,00
30 364,00
190 000,00
7 000,00
20 000,00
200 000,00
266 357,80
24 137,20
107 586,50

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BRAŠKOV
PRO ROK 20 08
(v tisících Kč)

A) PŘÍJMY
-DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)
+ Daň z nemovitosti

7 530
270,2

- NEDAŇOVÉ
- pronájmy
- odpady
- správní poplatky (vč. automatů)
- Ekokom
- výtěžnost výher. hracích automatů
- ostatní nedaň.příjmy

20
450
70
20
60
20

- DOTACE - OÚ - státní správa

59,8

- OSTATNÍ:
- Očekávaný výsledek hospodaření obce
v roce 2007

500

PŘÍJMY CELKEM

9 000

B) VÝDAJE :
- NEINVESTIČNÍ
opravy silnice,chodníky,údržba
50
rybníky
10
MŠ - příspěvek na provoz
200
ZŠ - příspěvek na neinv.výdaje
390
knihovna - knihy a odměna
40
kronika - materiál a odměna
10
Sbor pro občanské záležitosti
20
Dětský den
20
hřiště vč.dětského koutku - provoz
300
veřejné osvětlení - el.energie
140
- údržba
120
veřejná zeleň
120
odpady celkem (VaN,CZ ekologie)
500
Sdružení dobrovol.hasičů
125
správa OÚ (včetně odměny zastupitelů) 1.970
z toho: odměny zastupitelstva
700
platy zaměstnanců
500
platy za 12/07
100
různé práce OÚ
55
pov.poj.na soc.zab.
130
pov.poj.na zdr.poj.
45
zákon.poj.odpovědnosti
2

poj.obecního majetku
spolupr.s MěPolicií Kladno a Unhošť
všeobecný mat.
odborné pobl.
voda
plyn
elektrická energie
služby pošt
služby telekom.
služby peněžn.ústavů
školení
nákup služeb
pohoštění
cestovné
ČOV pojištění
nákup pozemku pod chod.a komunik.
nákup kolků

23
100
40
4
6
50
20
5
70
25
10
25
5
10
10
27
8

úroky z úvěru
splátky jistin u ČS a.s.
vybavení OÚ (bar.tiskárna,kopírka a pod)
oprava rozhlasu
příspěvek obecně prosp.spol.
příspěvek Mikroreg.Bratronicko
rozpočtová rezerva

2
100
100
10
10
30
233

celkem

4 500

- INVESTIČNÍ:
doplatek projektů z r.2007
260
doﬁ nancování chodníků z r.2007
(Dukelská, Sportovců)
850
projekty objektů –revitalizace návsí
300
inž. činnost
150
zbývající kanaliz.přípojky
170
kanalizace Karlovarská
270
chodníky Karlovarská
1 000
veř.osvětlení Karlovarská
200
chodník Braškov-Valdek
950
chodník Braškov-jih
350
koﬁnancování akcí „Programu rozvoje obce“
x
celkem
VÝDAJE CELKEM

4 500
9 000

- 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

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
R o z d í l příjmů a výdajů
v tom :
zůstatek na běžném účtě(Spořitelna)
zůstatek na běžném účtě(ČNB)

79 286,20
342 640,40
172 142,00
0,00
23 266,00
178 899,00
209 457,00
32 533,50
109 354,30
103 341,48
55 692,00
42 354,00
700 000,00
59 506,30
342 110,00
10 820 835,66

1 111 733,80
420 107,85
79 800,86
1 613 666,17
248 000,00
2 152 617,81
59 100,00
14 875,60
276 722,00
13 725,00
4 200,00
6 524,00
200,00
17 323,50
5 000,00
47 886,00
346 288,50
9 520,00
94 400,00
43,00
6 000,00
17 295,97
48 124,00
152 600,00
3 404 613,00
2 142 274,15
12 292 641,21
1 471 805,55
1 471 373,05
432,50

Hasiči informují
Vážení spoluobčané, opět Vám přinášíme informace o dění a činnosti SDH Braškov.
V září se nám podařilo díky traktoru s mulčovačem zapůjčeném z letiště Velká Dobrá posekat
cvičnou plochu u billboardu na Toskánce. Již
podruhé v tomto roce jsme asistovali při cyklistickém závodu Praha–K.Vary–Praha,kde hlavním
úkolem bylo zajištění bezpečného průjezdu závodníků křižovatkou na Valdeku.
Závěrem měsíce v yjížděla naše jednotka
k požáru maringotky na stavební parcele u Háje
na Valdeku. Na místě požáru zasahovaly ještě dva
has. vozy z HZS Kladno.
Měsíc říjen byl v podstatě ve znamení opětného
stěhování školky. Tentokrát jsme veškerý inventář,
který byl uskladněný po dobu rekonstrukce MŠ v has.
Zbrojnici, přemisťovali zpět do krásně opravené
školky. Jen pro Vaši představu uvádíme, že se jednalo
zhruba o čtyři plně naložené nákladní vozy.
Začátkem listopadu se uskutečnil slibovaný svoz
žel.odpadu a také jako každoročně jsme po některých
neukázněných občanech uklízeli rozházený nepořádek okolo kontejnerů, které byly v obci přistaveny na
velkoobjemový a kompostovatelný odpad.

Ve druhé polovině listopadu „přilétl“ do naší
zbrojnice s malým předstihem „Ježíšek“. Podařilo
se nám opatřit krásně opravenou velkokapacitní
cisternu na podvozku Tatra-138. Vozidlo je určeno
především k zdolávání lesních a polních požárů.
Zároveň však bude sloužit např. k dopravě vody
pro závlahu hřiště v období sucha, či kropení ulic
a obecní zeleně.
Touto cestou chceme srdečně poděkovat firmě Autodrát Valdek a především pak panu ing.
Vladimíru Drábovi, za zakoupení tohoto vozu.
Děkujeme!
Do budoucna bychom rádi nadále rozšiřovali
naše řady a to nejen o členy odrostlejší, ale i o ty
naše nejmenší. Bohužel se nám zatím nedaří najít
člověka, který by měl chuť a především čas pro práci s dětmi. Pokud by někdo z Vás měl o takového
koníčka zájem, rádi ho u nás přivítáme.
Jelikož se neúprosně blíží konec roku, nezbývá
než Vám všem popřát klidné prožití Vánočních
svátků a úspěšný vstup do nového roku „2008“
za hasiče Braškov
Tomáš Votava

Zprávy z komise životního prostředí a veřejného pořádku
Obecní zeleň a životní prostředí
Dnes snad nikdo nepochybuje o v ýznamu
zeleně a jejím pozitivním vlivu na obyvatele
lidských sídel. Zdaleka nejde jen o příznivý
vliv na fyzické zdraví prostřednictvím zvýšené
produkce kyslíku, snížení hlučnosti, prašnosti,
zmírnění povětrnostních vlivů a klimatických
změn, ale dokonce je prokázán i příznivý účinek
zeleně na lidskou psychiku. V lidském vědomí
je odedávna zakódován pocit bezpečí a sounáležitosti se stromy a vůbec s vegetací, se kterou
člověk kdysi žil v symbióze.
Nakonec nelze opomenout ani příznivý ekonomický dopad, který dokládá stoupající cena nemovitostí a pozemků v sídlech s organicky řešenou
zelení. Bezprostřední blízkost lesa s návazností
na turistické trasy a atraktivní přírodní zóny pak
dává těmto sídlům ještě větší hodnotu.
Problém však spočívá v tom, že charakter
zeleně v naší obci je poplatný tendencím uplynulé
socialistické éry. Výsadba obecní zeleně probíhala
nekoordinovaně a bez odborných znalostí. Byly
sázeny především lesní odrůdy jehličnanů, thuje a
břízy bez představy o jejich rozměrech po několika
desetiletích. Proto letos zastupitelstvo obce vyslovilo souhlas se zpracováním projektu pod názvem
„Braškov – revitalizace návsí“, který řeší komplexně
rekonstrukci obecní zeleně obou návsí včetně spojovacího okruhu mezi Braškovem a Valdekem a
vybudování sportoviště na „Háji“. Pro zpracování
projektu byla vybrána renomovaná firma „Ing.
Eva Vízková Ateliér zahradní architektury“. Dále
vycházím z některých závěrů zpracované dokumentace a z místního šetření, provedeného dne 9.11.
2007 za účelem vyhodnocení zdravotního stavu
vybraných stromů. Smrky jsou charakteristické
zejména pro Valdek, kde stromořadí v ulici Sportovců tvoří dnes jeho dominantu. Jeden z těchto
smrků, který byl příliš blízko jedné z nemovitostí,
byl odstraněn. Stejný osud čeká druhý ze smrků, u
kterého byl vážně poškozen kořenový systém během
rekonstrukce silnice a chodníků, což by mohlo vést
k jeho vyvrácení při vichřici. O smrku je známo, že
nepatří mezi dřeviny odolné, ani dřeviny dlouhověké. Proto by měly být v budoucnu smrky nahrazeny
douglaskami a sloupovými buky (s úzkou korunou),
které by nejdříve nahradily pokácené thuje, které
na veřejná prostranství venkova skutečně nepatří.
Ve větším výskytu jsou charakteristické především
pro hřbitovy a urnové háje.
Nelze opomíjet ani bezpečnostní rizika, která
plynou z nevhodně zasázených a nesprávně ošetřovaných dřevin u silnic. Zvláště dřeviny, které zasahují větvemi až k zemi, představují vážné nebezpečí
nejen pro vozidla vyjíždějící z ulic, ale i z přilehlých
nemovitostí. Týká se to zejména ulic „Sportovců“
a „Karlovarské“. Kromě toho na „Karlovarskou“
v jižní části Valdeka ústí čtyři místní komunikace
– dvě od „Háje“ a dvě z „Jezer“- kde mohutné
břízy a husté porosty náletových dřevin brání
bezpečnému výjezdu vozidel. Podle dopravních
pravidel je třeba zřídit tzv. výhledové trojúhelníky,

Obecní rozpočet a hospodaření s odpady

což se neobejde bez kácení . Kromě toho byly tyto
dřeviny před léty neodborně zasazeny tak blízko
okraje vozovky, že jednak představují další riziko
pro střet s vozidlem a jednak brání vybudování
chybějícího chodníku podél silnice. Zasychající
větve bříz se při větrném počasí lámou a padají
na značně frekventovanou silnici. Několik bříz
nenávratně odumírá. Nezbude než tyto dřeviny
pokácet. Samozřejmě, že náhradou za ně budou
vysázeny vhodnější druhy stromů a na vhodnější
místa. V obci jsou však i úseky chodníků, kde větve
stromů brání bezpečnému pohybu chodců. Jedná se
především o ulice „Sportovců“ a „Karlovarskou“.
Větve přesahující do chodníků je třeba upravit.
Vedení obce v letošním roce odsouhlasilo
návrh komise životního prostředí chránit dominantní stromy – lípy na Toskánce, dub letní
a ořešák na Valdeku. Proto jsme požádali jmenovanou odbornou ﬁ rmu o posouzení stavu těchto
stromů. Současně byly prohlédnuty i některé
z dřevin, které by měly být pokáceny. Výsledek
prohlídky je součástí dalšího článku s titulem
Zápis z místního šetření dne 9.11.2007.
Tímto však snaha vedení obce o zlepšování
životního prostředí zdaleka nekončí. Chceme se
přihlásit k výzvě Ministerstva životního prostředí a
usilovat o dotaci z Operačního programu v tzv. prioritní ose 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny.
Oblast podpory 6.3 má název Obnova krajinných struktur a prosazuje m.j. výsadbu a
obnovu remízů, větrolamů, polních cest a péči
o památné stromy.
Oblast podpory 6.5 má název Podpora regenerace urbanizované krajiny a prosazuje m.j.
zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně
s preferencí druhové skladby posilující diverzitu
sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel (zejména
dětí a mládeže) k přírodě, obnovu přírodě blízké
zeleně v sídelním prostředí, individuální zakládání a obnovu parků a další trvalé a nelesní zeleně, stromořadí, obecních lesoparků, školních
zahrad, zakládání a regenerace zeleně v rámci
tvorby zeleného prstence kolem sídla.
Pro uvedené akce je společné, že bude podporována především výsadba listnatých dřevin
a jedle.
Není třeba zdůrazňovat, že se jedná o jedinečnou
šanci vytvořit z naší obce vzorové venkovské sídlo
s mimořádně kvalitními podmínkami pro život jak
obyvatel, tak i fauny a ﬂory. Revitalizace některých
bývalých polních cest lemovaných stromořadími a
keři by byla velkým přínosem nejen pro turistiku,
rekreaci, estetiku venkovské krajiny, úkryt zvěře,
ale i pro zmírnění očekávaných klimatických změn
a snížení negativních účinků blízké dálnice.
Doufejme tedy, že značné úsilí, které bude třeba v tomto směru vyvinout, nevyjde naprázdno.
Ing. Jiří Kolrusz
Komise pro životní prostředí

Zápis
z místního šetření provedeného dne 9.11.2007 v
obci Valdek za účelem vyhodnocení zdravotního stavu
vybraných stromů. Obhlídka dřevin proběhla za účasti
Ing. Jiřího Kolrusze, zástupce OÚ Braškov.
1

Smrk pichlavý - Picea pungens, ul. Sportovců
V ulici Sportovců proběhla rekonstrukce vozovky a chodníků. Zelený pás se vzrostlými jehličnany zůstal zachován.
Posuzovaný smrk roste v místě, kde je zelená plocha poměrně
malá (cca 5 m2). Místo je vymezeno vozovkou, chodníkem a
ze dvou stran dlážděnými vjezdy. Při pokládce obrubníků byly
přerušeny kořeny, jak dokumentují fotograﬁe Ing. Kolrusze.
Přestože došlo k zakrácení kořenů, nevykazuje dřevina výrazné
prosychání. Nelze však vyloučit narušení její stability a možné
vyvrácení stromu. Situace u ostatních smrků je pozitivnější,
neboť zelené pásy jsou delší a kořenový systém dřevin byl omezen pouze ve dvou směrech - ze strany chodníku a vozovky.
2 Bříza bělokorá - Betula pendula,
ul. Karlovarská - část ke Kyšicím
Jedná se o pozůstatek původní aleje s nepravidelnými
rozestupy a vtroušenými náletovými porosty, z nichž některé
dřeviny jsou odumřelé. Vzrostlé břízy vykazují prosychání
větví v různém stupni intenzity. Na kraji blíže k obci roste
bříza se značně narušenou bází kmene a silnějším prosychání v koruně. Na opačné straně silnice je v náletovém
porostu bříza s výrazně proschlou korunou, u níž jsou na
kmeni a silných větvích patrné plodnice dřevokazných hub,
což svědčí o možném rozkladu dřevní hmoty a narušení stability. U ostatních statných bříz je patrné prosychání korun
bez známek poškození kmene a bez výskytu plodnic dřevokazných hub. Je evidentní, že stromy postrádají pravidelnou
péči a údržbu, při níž by v rámci zdravotního průklestu byly
odstraňovány suché větve a jejich pahýly.
4 Ořešák vlašský - Juglans regia, ul. Karlovarská
- zahrádka před hostincem
Jedná se o statný, letitý strom, který má významnou polohu
v centru obce, kde tvoří cennou prostorovou dominantu. Dřevina je v relativně dobrém zdravotním stavu, ale v koruně jsou
suché větve, které by bylo třeba odborně odstranit. Zásadně
by se koruna neměla redukovat zakrácením silných větví, kdy
by vznikly velké otevřené rány - místa pro vstup spor dřevokazných hub. Zdravotní průklest se týká pouze odstranění
suchých částí větví ve vhodných místech (viz popis níže).
5 Dub letní - Quercus robur, ul. U dubu
Jedná se o statného jedince na stavebním pozemku při
okraji cesty, který je symbolem názvu celé ulice a měl by
být chráněn. Dřevina je v relativně dobrém zdravotním
stavu, avšak koruna vykazuje mírné prosychání. Je

třeba provést odborný zdravotní průklest s odstraněním
odumřelých částí větví.
6 Tilia - lípa, Toskánka
U původního zájezdního hostince rostou dvě staleté
lípy. Jejich zdravotní stav není příliš uspokojivý. Stromy se
dostávají do fáze stagnace růstu a postupného odumírání.
Koruny vykazují silné prosychání. Suché části a pahýly
silnějších kosterních větví se mohou ulomit. U jedné lípy v
minulosti došlo k odlomení části koruny a u druhé je silná
kosterní větev nakloněna nad silnici. Nedá se vyloučit porušení stability tohoto stromu, při níž může dojít k odlomení
kosterní větve. Vzhledem k tomu, že koruny lip zasahují
nad střechu objektu a nad silnici, doporučuji konzultaci
zdravotního stavu stromů s odborníkem - arboristou,
který by navrhl odborný způsob bezpečnostního opatření
(zdravotní průklest, odlehčení korun, případné vyvázání
kosterních větví, ošetření otevřených ran apod.)
Správné provedení zdravotního průklestu stromů je podmínkou jejich prosperity a dalšího perspektivního vývoje.
Zdravotní průklest
Pod termínem zdravotní průklest se především rozumí odstranění suchých částí větví a pahýlů ve vhodném
místě. V případě nepravidelného vývoje koruny je možné
v rámci zdravotního průklestu odstranit vybrané konkurenční výhony, případně tenčí větve, které způsobují
přílišné zahuštění koruny nebo její deformaci. Při zásahu
do živých částí dřeviny je třeba provést ošetření řezných
ran, (příp. konzervaci poškozených částí) stromovým
balzámem nebo jiným osvědčeným přípravkem.
V žádném případě se při provádění zdravotního průklestu
nejedná o radikální zásah, při němž by byly zakráceny silné
kosterní větve a poškozen přirozený habitus stromu! Velká
redukce koruny má za následek silnou výmladnost a vede
k nežádoucímu přehuštění a deformaci koruny stromu.
Rovněž velké otevřené rány, které dřevina není schopna
zacelit, jsou místem nákazy dřevokaznými houbami,
které způsobují rozklad dřevní hmoty s postupným
odumíráním dřeviny.
Upozornění:
Veškeré řezy v korunách stromů a úpravy jejich habitu
musí být provedeny odbornou arboristickou ﬁ rmou, která
má s ošetřováním vzrostlých stromů dlouhodobé praktické zkušenosti, aby se tak předešlo trvalému poškození
dřevin neodborným radikálním zásahem!
Ing. Eva Vízková
Praha, listopad 2007

Ze zveřejňovaných výsledků ﬁ nančního hospodaření obce je patrné, že na likvidaci odpadů
obec každoročně doplácí. Stačí připomenout
publikovaný program rozvoje obce, abychom si
uvědomili, kde by mohly peníze chybět. Zejména projekt pod názvem „Revitalizace návsí“ by
mohl přinést zásadní změnu ve smyslu zkrášlení
obce, zvýšení rekreačního a sportovního vyžití a
zvýšení bezpečnosti pro děti a chodce.
Zvýšené náklady na likvidaci odpadů jsou
způsobeny zejména nekázní a nezodpovědností
některých občanů. Během svozu velkoobjemového a poté zahradního odpadu došlo k ukládání
odpadu na zem, místo do beden, ve velkoobjemovém se objevily i položky, které tam nepatří.
Trapné je zvyšovat náklady odvozem silných
větví z prořezu stromů. Je snad neřešitelné je
nařezat, usušit a příležitostně spálit v zahradním
krbu či ohništi ? Během příštího svozu bude u
beden zajištěn dozor.
Za tříděný (separovaný) odpad v plastových
pytlích obec platí za kus 25 Kč s papírem a 33 Kč
s plasty. Za pytel naplněný směsným odpadem
(asi jedna pětina z celkového počtu) dokonce 45
Kč. To je značný nepoměr, uvážíme-li, že obec
za prodej prázdných pytlů utrží od občanů 5 Kč
za kus. Proto rada obce navrhne zastupitelstvu
zvýšit cenu pytlů včetně známky „separace“,
která se na plný pytel nalepí, na 10 Kč.
Tyto kroky zřejmě nebudou stačit k srovnání
ztráty v obecním rozpočtu a proto je třeba abychom se zamysleli nad vlastními rezervami a přistupovali k problematice odpadů zodpovědněji.
Nejde jen o třídění odpadů, ale i o předcházení
jejich vzniku. Například lidé z měst touží po
vlastním domu se zahradou, ale mají často
naivní představu, že stačí jen posekat trávník,
posadit se do křesla a kochat se pohledem do
zeleně. Posečená tráva je pro některé z nich
noční můrou a pokládají ji za obtížný odpad,
který neváhají za tmy vyvézt na obecní pozemek či do blízké přírody. Jelikož se neobtěžují

seznámit se zákony, s obecními vyhláškami, či
s našimi novinami, netuší, že toto prokázané
počínání bude klasiﬁ kováno jako založení černé
skládky se sankcí do 50 tis.Kč. Chtěli bychom jim
doporučit, aby se poučili o základech zahrádkaření a s pokorou se poklonili přírodě. Určitě to
udělají, až se dovědí o zázraku, zvaném kompost a kompostér. Na zahradě se nejedná totiž
jen o hospodaření s trávou, ale i se spadaným
listím z keřů a stromů, s odkvetlými květinami
a podobně.Tento organický odpad je nedílnou
součástí přírodního koloběhu a je absurdní
jej vyvážet za obecní peníze do velkokapacitních kompostáren. Druhá část ﬁ nanční ztráty
se týká přímo naší kapsy, když si jdeme tuto
přepracovanou surovinu koupit jako zahradní
substrát do supermarketu. Venkovská příroda
je charakteristická především listnatými stromy
a jejich výsadba ve venkovských sídlech je proto
podporována i dotačními programy ministerstva
životního prostředí. Proklínání padajícího listí
na vesnici nepatří. Vždyť se jedná jen o dobu
několika týdnů v roce.
Množství pytlů s umělohmotnými odpady
lze snížit na jednu čtvrtinu, když nám nebude
zatěžko tyto obaly po opláchnutí důkladně
sešlapat a uzavřít či uspořádat.
Pokud budeme poctivěji třídit odpady, poznáme to jednoduše tak, že do popelnice (nádoba
na směsný odpad) dáme jen plevel, smetí a část
kuchyňského odpadu (organický podíl prospěje
kompostu). Popelnice nám potom bude stačit
na celý měsíc a snížíme výdaje jak rodinné, tak
i obecní.
Snažil jsem se nabídnout jen několik typů, které mohou pomoci při snižování výdajů přímých
i nepřímých v příštím nelehkém období, kdy se
budeme jen neradi smiřovat s dopady rostoucích
cen energií.
Ing. Jiří Kolrusz
Komise pro životní prostředí

Proč neplatí vždy „pes - přítel člověka“
V naší obci se v minulosti problémy v souvislosti s chovem psů vyskytovaly jen zřídka a
většinou nebyly vážnějšího rázu. Byli bychom
velmi rádi, kdyby tomu bylo stejně i nadále.
Pozoruhodné na všech minulých případech
bylo, že se jednalo vždy o psy majitelů, kteří byli
nedlouho našimi novými občany. V poslední
době zaznamenáváme znovu stížnosti obyvatel
na špatně zabezpečené psy a opět se jedná zřejmě o nové obyvatele. Někteří z nich si patrně
neuvědomují, že zásadou každého slušného
člověka je respektovat pravidla občanského
soužití toho společenství, ve kterém chce žít.
Pes, který nemá ani základní výcvik k poslušnosti, se nemůže v katastru obce pohybovat volně,
to znamená bez vodítka. Další samozřejmostí je
takové oplocení či výběh na vlastním pozemku,
které pes nemůže překonat. V opačném případě
následky potom nese majitel, který pro svou
bezohlednost riskuje dokonce i život svého psa.
Nelze se totiž divit snaze některých občanů
přiměřeně se ozbrojit. V uplynulých týdnech
jsme zaznamenali například stížnosti občanů
na volně pobíhajícího neposlušného pitbula a na

velkého psa blíže neurčené rasy za Hájem, volně
pobíhajícího rotvailera po Braškově a smečku
dvou německých ovčáků též bez přítomnosti
majitele mezi Braškovem a Valdekem .
Tento problém nelze podceňovat. V souvislosti s velmi dobrým návrhem zákona o chovu
psů, který bohužel v roce 2002 neprošel, bylo
tehdy doloženo statisticky Státní veterinární
správou 17356 případů napadení člověka psem
za 9 měsíců předchozího roku. Jednalo se o
případy, kdy pes musel být klinicky vyšetřen.
V řadě z nich šlo o velmi vážná zranění s trvalými následky, zmrzačení dětí, či dokonce úmrtí.
Ve státech Evropské unie legislativa nechybí.
V jedenácti z nich platí dokonce zákony, které
jasně deﬁ nují a omezují chov tzv. nebezpečných
případně bojových plemen. Nejvíce zákazů a
omezení se týká plemena pitbul.
V příloze jsou pro informaci shrnuty povinnosti majitelů psů, prezentované na webových
stránkách www.kynolog.cz.

Majitelé psů mají povinnosti, vyplývající ze zákonů a vyhlášek.
Podle občanského zákoníku (§ 415) je každý povinen počínat si
tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě
a životním prostředí. Vlastník věci - tedy i psa - nesmí ohrozit
jinou osobu, musí se zdržet všeho, čím by nad míru obtěžoval
jiného nebo vážně omezoval výkon jeho práv.Podle zákona o
přestupcích a trestního zákona (§444 449) je v případě vzniku
újmy jiné osobě (např. bolest poškozeného, poškození věci, ztráta
výdělku atd.) povinen uhradit vzniklou škodu.Veterinární zákon (
č.166/1999Sb.) stanoví povinnosti chovatele, mezi které mimo jiné
patří povinnost psa ve stáři od 3 do 6měsíců a poté vždy jednou
za rok očkovat proti vzteklině, včetně povinnosti zajistit, aby bylo
neprodleně vyšetřeno zvíře, které poranilo člověka nebo s ním
přišlo do přímého kontaktu způsobem nebo za okolností,které
mohou vyvolávat podezření z onemocnění vzteklinou.Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání (č.246/1992 Sb.) je každý povinen
chránit zvířata před týráním. Zabezpečit při zájmovém chovu
zvířat přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických
funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo
k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete, a učinit opatření
proti úniku zvířat.Zákon o myslivosti zakazuje nekontrolovaný
volný pohyb psů, při kterém mohou slídit nebo pronásledovat
zvěř v honitbě (tj, na pozemcích vzdálených více než 200 m od
trvalé zástavby).Zákon o použití pozemních komunikacích
(č.361/200Sb.,) zakazuje volné pobíhání zvířat na veřejných komunikacích.Psi by tedy neměli být chování v takových podmínkách a
takovým způsobem, kde nelze uvedené povinnosti splnit.Psům je
třeba zabezpečit dostatečnou ochranu před jejich utrpením tím, že
nebude bezdůvodně omezována jejich potřeba volného pohybu v
prostorách, kde nejsou ohroženi.Opatření vedoucí k ochraně psa
před bolestí nebo utrpením, k ochraně zdraví nebo jiného poškození jsou důvodem, kdy je možné dočasně pohyb zvířete omezit.
Podle platných předpisů je proto v zájmu ochrany zvířete, aby na
zpevněných veřejných komunikacích byl pes veden na vodítku
doporučené délky 1,5 m.Na silnicích a jiných dopravně zatížených
komunikacích dochází, zejména při průjezdu těžkých nákladních
nebo jinak hlučných vozidel, ke stresování psů a k jejich přirozené
snaze uniknout. Při tom dochází nejen k nehodám, při kterých jsou
zvířata poraněna nebo usmrcena, ale i k jejich útěku, kdy přivolání
je zejména při dopravní frekvenci ve městech a silnicích obtížné,
zaběhlá zvířata při ztrátě původních sociálních kontaktů trpí (ztráta ‚náhradní smečky‘ - pána).Pádným argumentem pro vodítko je
i nárůst autoúrazů nekontrolovaně pobíhajících psů a autonehod
se smrtelnými následky pro zvířata. Případně úrazů lidí, zejména
dětí, které uprchlého psa, často bez dostatečné pozornosti, bezprostředně následují.Byl zaznamenán nárůst případů vzájemného
napadení psů a jejich následná poranění. Pokud by psi byli vedeni
na vodítku, je možné takovým případům předcházet.Vedení psa na

vodítku umožňuje i kontrolu v době hárání fen, omezení nežádoucích stavů březosti a porodů nežádoucích štěňat a je jedním z
účinných opatření k regulaci populace.Nasazení náhubku, který
vždy musí být uzpůsoben tak, aby v nadměrné míře neomezoval
fyziologické funkce (např. dýchání) psa, se považuje za nezbytné
jen v takových prostorách a při takových činnostech, kde nelze
vyloučit obrannou reakci psa na bolestivý, byť neúmyslný podnět
(v dopravních prostředcích, apod.) nebo tam, kde může vzniknout
riziko neúměrného zmenšení obranné vzdálenosti mezi zvířaty
(výstavy apod.) a v případech vyhlášení mimořádných opatření
(např. protinákazová opatření při vzniku vztekliny), stanovených
podle veterinárního zákona.Zabezpečení psa proti úniku, včetně
jeho vedení na vodítku, omezuje i rizika napadení jiných druhů
zvířat a nežádoucí vnikání psů do cizích objektů a na cizí pozemky;
lze tak předejít i poškození zdraví psů, ke kterému může být veden
majitel objektu ve snaze ochránit svůj majetek.Dodržujte zákazy
vstupu psů do vyznačených prostor. Tam, kde je to písemně nebo
piktogramem (značkou) vyznačeno se psy nevstupujte.Při vstupu
se psem do veřejných nebo soukromých prostor si vyžádejte souhlas
příslušné osoby a řiďte se jejími pokyny - morální převaha bude
vždy na vaší straně.Majitelé psů musí v zájmu všech dodržovat
příslušná ustanovení!Kdyby se dodržovala příslušná ustanovení,
nemuselo by k mnoha nehodám vůbec dojít.Pouze majitel má plnou
zodpovědnost za svého psa, protože je to on, kdo jeho povahu zná
nejlépe. Majitel by měl předvídat nebezpečné situace a snažit se
jim všemi prostředky vyhnout.Nerespektováním zásad korektních
mezilidských vztahů postoj společnosti ve vztahu k problematice
chovu psů polarizuje. Pokud je pes veden po veřejném prostranství
či komunikaci na vodítku, je možné se vyhnout řadě konﬂ iktů,
snižuje se riziko nepřiměřených reakcí při setkání psa s malým
dítětem, starým člověkem apod. Pokud pes vedený na vodítku
znečistí komunikaci, lze majitele jednoznačně identifikovat.
Dodržování těchto zásad vede podle zahraničních zkušeností
ke zlepšení soužití lidí navzájem i se zvířaty.Výcvikové kurzy
pro psy napomáhají společnému soužití. Prospěšná je návštěva
výcvikového kursu pro psy nejenom pro velké psy! Návštěva psí
školy slouží především bezproblémovému soužití psa a člověka.
Zlepšuje také vztah psa k majiteli, neboť ti jsou vyzváni se utkat
s podstatou svého psa, aby mohli lépe odhadnout jeho chování.
V těchto kursech se pes formou hry učí poslušnosti a štěňata
kontaktu s jedinci svého druhu. Učí se přizpůsobit neobvyklým
situacím. Takto proﬁtují všichni ze společně navštíveného tréninku.Ale i u psů platí celoživotní vzdělávání, nejenom návštěva
kursu! Společné učení se svými úspěchy i neúspěchy vede jak u
majitelů, tak u psů ke zpevnění vzájemné důvěry. Výsledkem je
jistější a na veřejnosti vhodnější vystupování. Mezinárodní institut
marketingu, komunikace a podnikání (IIMCE Brno) Převzato z:
http://www.kynolog.cz/

Ing. Jiří Kolrusz
Komise pro životní prostředí

Okénko pro ženy
Místní knihovna a kulturní komise bude od
ledna 2008 pořádat
VÝTVARNÉ KURZY PRO ŽENY:
Termín vždy od 15,00 hodin v sobotu
26.1.2008 UBROUSKOVÁ TECHNIKA
23.2.2008 UBROUSKOVÁ TECHNIKA 3D
15.3.2008 JARNÍ DEKORACE
Vánoční perníčky
600 g hladké mouky, 2 vejce, 125 g másla, 125 g
rozpuštěného medu, 200 g cukru moučky, 1 lžička
skořice, 1 lžička mletého hřebíčku, l lžička jedlé
sody, 2 žloutky na potření, 2 lžíce mléka, mandle
nebo oříšky na ozdobení.
Na vále smícháme za sucha hladkou mouku
s jedlou sodou, skořicí a mletým hřebíčkem.
Přidáme vejce, máslo, rozpuštěný med a cukr.
Důkladně vypracujeme tužší těsto a necháme ho
jeden den odležet v chladničce. Těsto vyválíme
na sílu 5mm. Vykrajujeme libovolné tvary, potřeme je žloutky rozmíchanými s mlékem a ozdobíme polovinou mandle nebo oříšku. Pečeme na
plechu vyloženém papírem na pečení v mírně
vyhřáté troubě jen krátce, aby se perníčky nevysušily. Pokud chceme perníčky zdobit cukrovou
polevou, nepotíráme je žloutkem.

Okénko pro děti

Vánoční punč
3 lžíce černého čaje, 0,75 l vody, 4 lžíce medu,
2 lžíce zázvorového sirupu, 0,35 l rumu, 2 lžíce
cukru, ovoce na ozdobení poháru
Černý čaj zalijeme 0,75 l horké vody a necháme asi 3 minuty vylouhovat. Potom ho přecedíme
do hrnce. Přidáme med, zázvorový sirup a rum.
Pokud nemáme zázvorový sirup, nahradíme ho
cukrovým sirupem s trochou mletého zázvoru.
Nápoj prohřejeme. Na talíř nasypeme krystalový
cukr a obalíme v něm navlhčené okraje pohárů.
Nalijeme punč a pohár můžeme dozdobit různým ovocem.

Ořechové rohlíčky
3 bílky, 210 g cukru moučky, 210 g mletých
vlašských ořechů, 100 g nasekaných vlašských
ořechů na obalování.
Smícháme bílky, cukr a mleté vlašské ořechy.
Tvarujeme z nich rohlíčky, které obalujeme
v nasekaných vlašských ořechách. Plech vymastíme, rohlíčky na něj poklademe a pečeme či
spíše sušíme při velmi nízké teplotě.

Sport
V posledních zprávách ze sportu v naší obci jsme vás seznámili s postupem našich fotbalistů z okresního
přeboru do krajské I.B třídy, které má celkem 5 skupin po 14 mužstvech pro 12 okresů Středočeského
kraje. Pro informaci si ještě ukážeme jak dopadla
celková tabulka kladenského okresního přeboru ve skončeném ročníku 2006–2007:
1. BRAŠKOV
26
20
3
3
2. Doksy
26
19
1
6
3. Hostouň
26
17
4
5
4. Kablo Kročehlavy
26
12
6
8
56:33
5. Libušín
26
12
4
10
6. Knovíz
26
12
2
12
57:55
7. Pchery
26
11
4
11
8. Novo Kablo
26
10
6
10
9. Hřebeč
26
10
5
11
47:52
10. Kamenné Žebrovice
26
9
4
13
11. Sparta Kladno
26
8
5
13
12. Velká Dobrá B
26
7
5
14
13. Neuměřice
26
6
3
17
14. Běleč
26
2
2
22

93:29
72:44
70:44
42
52:45
38
48:53
71:61
35
44:53
39:58
47:70
56:83
24:96

63
58
55
40
37
36
31
29
26
21
8

Z této tabulky je vidět, že Braškov sehrál celkem 26 zápasů, z toho bylo 20 vítězných, 3 nerozhodné a pouze 3 porážky.
Soupeřům nastřílel 93 branek a obdržel 29 branek. Získal tedy 63 bodů (3 body za výhru a 1 bod za remizu).
B-mužstvo skončilo v tabulce minulého ročníku IV. Třídy na 6. místě z 12 mužstev. Ze 22 sehraných západů
10x vyhrálo, 3x remizovalo a 9x prohrálo. Mělo aktivní poměr branek 67:58 a získalo 33 bodů.
Rozlosování nových soutěží ročníku 2007-2008 se konalo začátkem července v Praze a naše I.A mužstvo bylo
zařazeno u soutěží I.B třídy do první skupiny (A), v níž jsou z okresu Kladno 4 oddíly (Braškov, Lidice, Koleč a
Vraný), z okresu Rakovník celkem 6 oddílů (Lužná, Mutějovice, Kněževes, Pavlíkov, Městečko a Senomaty),
z okresu Beroun 2 oddíly (Králův Dvůr B a Beroun B), z okresu Mělník 1 oddíl (Kralupy) a z okresu Prahazápad také 1 oddíl (Tuchoměřice).
V letní přestávce jsme letos vynechali tradiční pohárový turnaj v Braškově. Přestávka byla využita k úpravě
trávníku na hrací ploše, aby byl v dobrém stavu pro nastávající zápasy v I.B třídě. I.A mužstvo se zúčastnilo ve
dnech 4. a 5. srpna silně obsazeného turnaje v Lidicích, hraného v rámci 65. výročí vyhlazení Lidic nacistickým
Německem ve 2. světové válce. Vítězem tohoto turnaje se stalo právě mužstvo Braškova, když nejprve porazilo
Hostouň 4:2 a ve ﬁ nále domácí Lidice:3.
Ve stejném termínu hrálo B-mužstvo Braškova pohárový turnaj v Bělči, kde však skončilo na posledním 4.
místě po porážkách se Sýkořicí 1:3 a s Bělčí rovněž 1:3.
Mistrovskou soutěž I.B třídy zahájilo naše I.A mužstvo 18.8. na našem hřišti proti silnému Sokolu Vraný, který
letos sestoupil z vyšší I.A třídy. Naši hráči nastoupili v optimální sestavě a po dobrém výkonu zvítězili 3:1, když branky
vstřelili Nachtigal 2 a Duda. Další těžké utkání sehrálo naše mužstvo v Kralupech proti největšímu favoritu skupiny,
kde však chyběli někteří stabilní hráči a tak prohrálo 1:4. Jedinou branku dal Dryják z trestného kopu. Také třetí
soupeř – posílené mužstvo Sokola Lidice byl opět těžký a i když naše mužstvo zpočátku vedlo 2:0, utkání nakonec
skončilo nerozhodně 2:2. Branky dali Nachtigal a Duda. Další utkání v Mutějovicích sehrálo naše mužstvo dobře po
taktické stránce a dokázalo zvítězit 2:1, když branky vstřelili Maňkoš a Fridrich. Smolný zápas sehrálo naše mužstvo
na svém hřišti proti poslednímu Berounu B, když nastoupilo v oslabené sestavě a navíc byl již zpočátku vyloučen
Maňkoš, takže s 10 hráči jsme museli být spokojeni jen s nerozhodným výsledkem 1:1. Branku dal Bach. V dalším
utkání na našem hřišti jsme hostili Lužnou a ve tvrdě hraném zápase naši zvítězili těsně 1:0 brankou Dryjáka
z trestného kopu. Následující zápas v Senomatech se nedařilo útočníkům obou mužstev proměnit žádnou šanci, a
tak musel rozhodčí na obou stranách odpískat pokutové kopy, které teprve byly proměněny a utkání tak skončilo
remizou 1:1. Za Braškov proměnil pokutový kop Duda. Také další utkání v Braškově se Slavojem Koleč skončilo
jen nerozhodným výsledkem 1:1. Branku dal opět Duda, tentokrát z trestného kopu. Braškov se stal remizovým
mužstvem i v následujícím utkání v Tuchoměřicích, které skončilo 0:0 zásluhou našeho brankáře Kohouta, který
zneškodnil domácím pokutový kop. Teprve v dalším zápase na domácím hřišti proti Pavlíkovu se naši hráči trochu
střelecky prosadili a zvítězili 3:0, když branky dali Nachtigal a 2 Veselý. K dalšímu utkání se vydal Braškov do Městečka u Křivoklátu a po zlepšeném výkonu ve 2. poločase opět zvítězil 3:1. Úspěšnými střelci byli Fuit, Nachtigal
a Přerost. Poslední zápas na domácím hřišti sehrálo naše I.A mužstvo proti Kněževsi a branek se diváci dočkali
zase až ve 2. poločase. Utkání nakonec skončilo vítězstvím Braškova 4:2 a branky dali Veselý 2, Nachtigal a Duda.
Nepříjemné však bylo vyloučení našeho Bacha, který tak nemohl nastoupit v následujícím zápase. Letošní sezónu
měl zakončit Braškov 11.11. v Králově Dvoře u Berouna s tamním B-mužstvem, které rovněž postoupilo do I.B třídy
jako vítěz okresního přeboru Berounska. Bohužel sněhová nadílka způsobila, že zápas se nehrál a po dohodě obou
oddílů se uskutečnil až 17.11. na umělém trávníku hřiště SK Kladno. Byl to vcelku vyrovnaný zápas se šťastným
koncem pro naše mužstvo, které zvítězilo 3:2 a branky vstřelili Maňkoš, Veselý a Duda z pokutového kopu.
Podzimní tabulka I.B třídy, skupiny A vypadá tedy následovně:
Míst.
Mužstvo
Záp.
Vyhr. Rem. Proh
Skóre
Body
1.
FK Kaučuk Kralupy n. Vltavou
13
10
1
2
44 : 16
31
2. Sokol Lidice
13
9
1
3
36 : 17
28
3.
Sokol Vraný
13
8
2
3
38 : 29
26
4. Sokol Braškov
13
7
5
1
25 : 16
26
5.
Sokol Tuchoměřice
13
8
1
4
27 : 19
25
6. FK Kněževes
12
5
3
4
23 : 24
18
7.
SK Ohnivec Městečko
13
5
2
6
19 : 26
17
8. SK Pavlíkov
13
5
0
8
20 : 26
15
9.
FK Králův Dvůr B
13
4
2
7
32 : 30
14
10. FK Chmel Mutějovice
13
4
2
7
16 : 21
14
11. Slavoj Koleč
13
4
2
7
24 : 37
14
12. SK Senomaty
13
3
3
7
15 : 26
12
13. Sparta Lužná
12
3
2
7
11 : 22
11
14. Český Lev – Union Beroun B
13
1
2
10
10 : 31
5

Nesehrán zůstal zápas posledního kola Kněževes – Lužná. Braškov jako nováček této soutěže vybojoval
skvělé 4. místo a stále si udržuje kontakt s vedoucími mužstvy. Má také nejmenší počet porážek (pouze jednu),
ale větší počet remíz (5) ho posunul na 4. místo.
Ani B-mužstvo si v podzimním kole IV. třídy nevedlo špatně, když dosáhlo následujících výsledků: doma porazili
Libuším B 2:1, ve Lhotě s B-mužstvem prohrálo 1:2, pak zvítězilo doma s Lidicemi B 3:1, v Srbech s Tuchlovicemi
C remizovalo 2:2, doma v místním derby s Pleteným Újezdem vyhrálo 5:1 a pak opět doma se Stochovem B jen
remizovalo 1:1. Dále zvítězilo ve Svinařově 3:0 a pak doma s Kačicí vysoko 6:1. Následovala druhá porážka v Dubí
0:4, pak vítězství doma s Velkým Přítočnem B 4:1 a nakonec remiza v Bratronicích 3:3. Celková bilance je tedy
taková, že z 11 sehraných zápasů naše B-mužstvo 6x zvítězilo, 3x remizovalo a jen 2x prohrálo. Získalo 21 bodů
a má aktivní poměr branek 30:17 a obsadilo pěkné 3. místo.
Tabulka IV. Třídy, skupiny A po podzimním kole vypadá takto:
1. Lhota B
11
9
0
2
39:11
27
2. Slovan Dubí
11
7
2
2
23:11
23
3. BRAŠKOV B
11
6
3
2
30:17
21
4. Tuchlovice C
11
6
3
2
28:16
21
5. Pletený Újezd
11
5
3
3
24:25
18
6. Stochov B
11
4
3
4
25:18
15
7. Bratronice
11
4
2
5
25:24
14
8. Kačice
11
3
3
5
32:29
12
9. Lidice B
11
3
1
7
14:34
10
10. Libušín B
11
3
0
8
26:30
9
11. Velké Přítočno B
11
2
3
6
12:29
9
12. Svinařov
11
2
1
8
14:48
7
Radost udělali našemu fotbalovému oddílu i naši nejmladší hráči, tzv. přípravka, což jsou žáci do 10 let, kteří
dosáhli aktivního poměru branek 42:19 a v tabulce skončili na pěkném 5. místě ze 14 oddílů – více se dočtete
v článku „Fotbalové krůčky“.
Fotbalový oddíl Sokol Braškov přeje hráčům a příznivcům i všem místním občanům hezké prožití vánočních
svátků a hodně zdraví a úspěchů v nastávajícím roce 2008.
Za TJ Sokol Braškov Josef Kreisinger

Fotbalové krůčky

Již čtvrtým rokem se na hřišti Sokola Braškov
pravidelně schází fotbalová drobotina.
V září r. 2004 dorazilo na hřiště v doprovodu rodičů
dvanáct dětí ve věku 5-7 let. Tím se začala psát nová
kapitola mládežnické kopané v obci Braškov.
První fotbalové krůčky byly nemotorné a občas i bolely,
ale tihle malí fotbalisté se nenechali odradit počátečními
nezdary (dvojciferné porážky) a z malých krůčků jsou
dnes první opravdové fotbalové kroky.
V současné době má družstvo starší přípravky devatenáct členů a hraje velmi důstojnou roli v okresní soutěži.
Po podzimní části patří Sokolu Braškov 5. místo s bilancí 8
vítězství, 2 remizy a 3 porážky. V jarní časti soutěže bude
jistě tým atakovat příčky nejvyšší.

Velmi kvalitní zázemí, neutuchající podpora rodičů
a prarodičů, touha po vítězství a hlavně chuť neustále

zdokonalovat své fotbalové umění,to jsou předpoklady
pro další úspěchy téhle party kluků a jediného děvčete
v mužstvu, Báry Zábranské.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se ﬁnančně
podílejí na chodu celého fotbalového oddílu, protože bez
jejich přispění a bez podpory rodičů dětí a funkcionářů
oddílu, by se tyto úspěchy jen těžko dostavily. Poděkování patří i Středočeskému krajskému úřadu, který nám
umožnil čerpat z Fondu sportu a volného času, částku
20.000 Kč na vybavení žákovského družstva.
S pozdravem sportu zdar a fotbalu zvlášť
trenér Ondřej Novák

Družstvo starší přípravky Sokola Braškov
horní řada: J. Rous, P. Anděl, R. Linc, trenér O. Novák, V. Juřina, J. Urban
spodní řada: M. Roháček, V. Novák, J. Šebesta, T. Pagáč, J. Juřina, T. Ložek

Inzerce

Knihovna

Středisko charitních sociálních služeb Bratronice
nabízí pečovatelskou a asistenční službu seniorům a zdravotně postiženým od 18 let.
Přikládáme sazebníky k nahlédnutí.
Telefon: 737 657 156
Email: bednarova.bratronice@seznam.cz
Posláním charity je pomáhat těm, kteří pomoc potřebují. Naším konkrétním posláním je pomoci klientům,
aby mohli podzim svého života prožít co nejkvalitněji a co možná nejdéle ve svých domovech. Pečovatelská služba je určena pro občany, kteří z důvodu stáří nebo nemoci již nejsou schopni se v plné míře
postarat o chod domácnosti a nemají s okolním světem kontakt. K těmto potřebným lidem docházejí naše
pečovatelky a osobní asistentky a poskytují služby jako dovoz oběda, nákupu, léků, úklid v domácnosti,
vyřízení některých záležitostí na úřadech , doprovod k lékaři, praní prádla a podobně. V případech, kdy
občané potřebují více péče, poskytujeme osobní asistenci po dohodě i několik hodin denně. Za pomocí našich asistentek je o klienta postaráno přes den a rodinní příslušníci mohou v klidu chodit do práce.
Za středisko Irena Bednářová
Sazebník úhrad osobní asistence
platný pro: od 1 .6. 2007 do nejbližší změny úhrad ve vyhlášce č. 505/2006 Sb.

1. Úhrada za jednu hodinu poskytování „základní“ osobní asistence podle zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb. činí 85 Kč.
2. Poskytování a zajišťování přepravy klientů podle jejich požadavků se provádí za úhradu 10 Kč/km.
3. Přepravu klienta lze po domluvě zajistit osobním vozem klienta.
Stanislava Krejčíková, vedoucí oblastního centra charitních sociálních služeb
Sazebník úhrad pečovatelských služeb – základních a *fakultativních
podle §6 vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách
platný od: 1.7.2007 do nejbližší změny úhrad ve vyhlášce č. 505/2006 Sb.

1.

Pomoc a podpora při přípravě nebo podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně
speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
nebo pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
20 Kč / 15 min.

2. Pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC

20 Kč / 15 min.

3. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

85 Kč / 60 min.

4.

Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Cena za
tři jídla denně maximálně 140 Kč / den, cena za oběd maximálně 70 Kč / den Klient platí aktuální cenu

5.

Donáška jídla

10 Kč / úkon

6. Dovoz jídla v rámci obce = v místě vývařovny

10 Kč / úkon

7. Dovoz jídla mezi obcemi
8. Dovoz jídla bez trvalého pobytu v místě poskytování sociálních služeb

20 Kč / úkon
20 Kč / úkon

9.

Běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu
domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování, donáška vody, topení v kamnech včetně
donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení nebo běžné nákupy a pochůzky
21 Kč / 15 min.

10. Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 100 Kč / úkon
11. Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy nebo praní a žehlení osobního prádla,
popřípadě jeho drobné opravy
50Kč / kg prádla
12.* Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět nebo doprovázení dospělých do školy,
školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na úřady a instituce a zpět.
20 Kč / 30 min. + 10 Kč za
každý km ujetý s klientem
13.* Dovážka léků

10 Kč / úkon

14.* Pomoc při dávkování léků

5 Kč / 15 min.

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?
(Výběr z nových knih)
BELETRIE:
Braun, J.: Kočka, která pohnula horou
Dashwoodová, C.: Vražedné dědictví
Dashwoodová, C.: Smrt v Amonově chrámu
Grogan, J.: Marley a já
Hillges, I: Volání Afriky
Chvojka, P.: Do hlubin času
Javořická, V.: Láska a krev
Jonesová, T.: Letiště Babylon
Koubková, Z.: Boleslav
Kraus, I.: Muž na vlastní stopě
Marciano, F.: V žáru Afriky
Pawlowská, H.: Proč jsem se neoběsila
Remarque, E.M.: Vítězný oblouk
Riebeová, B.: Černá žena od Nilu
Schlogel, G.: Lékařská čest
Simmel, J.: Ve tmě jsou jen temný stín
Styron, W.: Sophiina volba
Tennant, E.: Dům na Korfu
Tomiak, K.: Ve stínu touhy
Zamora, J.: Případ rozhádaných spolužáků
NAUČNÁ LITERATURA:
Čermáková, M.: Pečeme chléb a housky doma
a na chalupě
Dugas, D.: 500 nejlepších receptů lidové medicíny
Kent, G.: Je mi 60. A co má být?
Kešnerová, V.: Chatky a další zahradní stavby
Lorencová, K.: Koření známé i neznámé
Macháčková, K.: Útěk z ráje
Mengerová, O.: Česká kuchařka pro váš typ
Mickey, S.: Šijeme módní doplňky
Rademacker, B.: 50 receptů a 1 pánev
Schmidt, G.: Batikujeme
Trávníčková, M.: 52 magických výletů
Vlašínová, H.: Zdravá zahrada
Wamer, P.: 1001 nápadů na skvělou párty
Žvachtavá, P.: Jak se vařilo na Kladensku
KNIHY PRO DĚTI:
Arnold, M.: Zamilované strašidlo a jiné příběhy
Ber, F.: Ježíšek a Barborka
Fischerová, G.: Jak si hrají zvířátka
Funke, C.: Příšerky a jejich historky
Hopkána, C.: Holčičí tajnosti
Krulik, N.: Holky s rytmem v těle
Lamková, H.: Káťa a Škubánek zase spolu
Lindgrenová, A.: Vánoční příběhy
Lobel, A.: Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc
Schröder, P.: Spolek holek lékovek
Steinwart, A.: Čarodějnické příběhy
Žáček, J.: Krtek a malí pomocníci
Půjčovní doba místní knihovny:
STŘEDA OD 16,00 DO 18,30 HODIN
Těšíme se na Vaši návštěvu
Věra Přibylová, knihovnice

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE
Zuzana KOUBKOVÁ: Boleslav – příběh bratrovraha
Boleslava I známe z historie jako vraha svatého Václava. Kníže Boleslav však byl především
vynikající vládce a politik, bez něhož by možná
vůbec nevznikl český stát. Kniha Boleslav – příběh
bratrovraha vypráví o osudech této monumentální
postavy našich dějin i o osudech jeho dětí, přátel
a služebníků. Společně s velmožem Vokem a
jeho přítelem kněžicem Strážkem táhneme vstříc
německým vojskům v roce 950, bijeme se s Maďary na Lechu. Vokovýma očima vidíme vyražení
prvního českého denáru, sledujeme Boleslavovu
snahu o ovládnutí Moravy, Krakovska i vzdáleného
Červeňska. Našimi společníky nejsou pouze vládci, válečníci a duchovní, ale i obyčejní lidé – kupci,
mincovníci, převozník, zlatokop a v neposlední
řadě také krásné ženy.
John GROGAN: Marley a já
Kniha na vděčné téma – život se psem. Ovšem
labrador Marley má do ideálního psa daleko – je
téměř nevychovatelný a tak divoký, že ho vyhodili
i z výcvikového kurzu. Svým majitelům připravil
mnohé horké chvilky. Leckterý chovatel psů
podobné situace důvěrně zná. Je to kniha milá,
příjemná, místy dojemná, jindy zase Marleyho
kousky vyvolávají smích. Život s „nejhorším psem
na světě“ totiž není žádná nuda. A knížka potěší
nejen chovatele psů.

VÁNOČNÍ PRANOSTIKY

23. prosince
– Svatá pana Viktorie obrázky na okna ryje.
24. prosince
– Na Adama a Evu můžeš čekat oblevu.
– Když Kateřina po ledě chodívá, Eva potom blátem
oplývá.
– Na Štědrý večer hvězdičky, ponesou vajíčka slepičky.
– Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.
– Když na Štědrý den sněží, na pytle se chmel těží.
– Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
25. prosince
– Tmavé Vánoce - světlé stodoly.
– Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.
– Lepší Vánoce tekuté než třeskuté.
– Když Vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro
květem.
– Když vítr o Vánocích věje, je v hojnost velká naděje.
– Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.
– Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
26. prosince
– Chodí-li Kateřina po ledě, chodí sv. Štěpán po
blátě.
– Svítí-li na den sv. Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
– Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato.
– Když na Štěpána silný vítr bouží, vinař smutně oči
mhouří.
28. prosince
– Máme-li na Mláďátka a sv. Josefa pěkné počasí,
zvednou se příští rok brambory.
– O Mláďátkách den se omlazuje.

Rybáři
v Braškově
Dne 20. října 2007 byl zorganizovaný
mimořádný lov r yb pro občany. Počasí nebylo příjemné, ale přišlo celkem
dvacet osob lovit. Patron r ybář ů moc
lovícím nepřál. Bylo uloveno osm karasů, dva kapří, několik perlínů a plotic.
Přes všechnu nepřízeň zavládla celkově
pohoda.
Tím byla splněná poslední naplánovaná
činnost v této sezóně.
V nastávajícím zimním období rybářům
nastanou větší starosti. Bude-li zamrznutý
rybník, musí vysekat díry v ledu a stále
je udr žovat nezam rznuté pro př ístup
vzduchu. Je to dost namáhavá práce, ale
i časově náročná. Vše bude záležet na
přírodě.
Dovolíme si popřát našim občanům
příjemné zimní svátky a pohodový příští
rok.

A léta běží…

Petru zdar
místní rybáři

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

Společenská rubrika
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