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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přichází konec roku 2009 a nastává čas bilancování. Tento rok byl charakteristický značnými stavebními aktivitami v naší obci a to především na
návsi Braškov, Valdek, ulici Karlovarské a započaté rekonstrukce polních
cest katastru naší obce. Je nutné ocenit vaši trpělivost a pochopení s jakým
jste přetrpěli nepořádek v obci související se stavebními aktivitami. Nedoufal
jsem, že se nenajde ani jediný občan, který by nespokojenost projevoval.
Důležitým výsledkem je též stavební povolení na kruhový objezd, křižovatka
ze směru Kožova hora - Braškov. Zde naše obec sehrála důležitou roli v oblasti inženýrinku.
S koncem roku přichází rok nový a my bychom si po této rekapitulaci měli
stanovit plán na co se zaměříme v blízké budoucnosti. Nejdůležitější bude,
abychom dostali slíbené finance z Regionálních operačních programů na
rekonstrukci návsí. Pro zajímavost – technika získávání financí z ROPu je
následující:
1)rozhodnutí zastupitelů nač peníze z ROPu žádat
2)vytvořit projekt včetně stavebního povolení
3)zúčastnit se soutěže o získání financí s ostatními žadateli
4)rozhodnutí hodnotící komise
5)smlouva obce se Středočeským krajem
6)vysoutěžení dodavatele
7)vybudování díla
8)proplacení díla dodavateli z úvěru
9)žádost na úřad Regionální rady regionu soudržnosti Stř. Čechy o proplacení vynaložených prostředků
10)kontrola úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Stř. Čechy
11)rozhodnutí
z uvedeného popisu je zřejmé, že nás již čeká poslední bod a ten je velmi
důležitý, proto ho v příštím roce řadím na první místo. Zároveň nutno dodat, že
nesmíme polevovat v boji o získávání dalších financí. Na prvním místě v této
oblasti je projekt Volnočasové aktivity charakteristický sportovní halou na
hřišti J. Valeše a inlinové dráhy okolo Háje. Důležitou aktivitou bude projekt
cyklosteska Kožova hora - Kačák, kde v době psaní tohoto příspěvku probíhá
žádost o stavební povolení. Tento projekt cyklostezky, jako i snaha rekonstruovat polní cesty extravelánu obce, by měl značně zpříjemnit dostupnost
nádherné okolní přírody.
Bohužel, nevyhneme se budování sběrného místa odpadu, který generujeme.
Systém kontejnerů se projevil jako nefunkční především proto, že neslouží
všem občanům, ale pár jednotlivcům, kteří buď ani nejsou z naší obce a nebo
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jsou podnikatelskými subjekty. Umístění kontejneru v místě naší obce je
zakončeno hromadou, která ho zakryje a svozová služba ho odmítne naložit.
Tento příběh se pravidelně opakuje a je provázen bohudík zatím jen slovními
konflikty těch slušných s neukázněnými. Vyprávět o tom může nejlépe paní
Cábová, která dobrovolně převzala funkci strážce kontejneru ve své ulici,
vždy si vyslouží řadu agresivních konfliktů a docházejí v tomto boji jí síly.
V současné době se maluje studie sběrného místa, mělo by být vedeno v precizní čistotě, střeženo zaměstnancem obce a obklopeno zelení.
Nezapomeňme, že musíme v příštím roce napřímit naše aktivity do Toskánky,
kde máme zpracován projekt rekonstrukce komunikací a podává se žádost o
finance z krajského titulu FROM.
Zcela novou vizí je chodník propojující naši obec s Kyšicemi a tím i našim
nejbližším městečkem Unhoští.
Na závěr těchto výčtů co se udělalo a nebo co nás čeká, bych se chtěl
pokusit o filosofickou úvahu, že paradoxně nejcennější na naší obci není to
co jsme udělali, ale co jsme neudělali, tzn., že krajina okolo naší obce je čistá
a nedokázali jsme ji zničit přes všechny tlaky spojené s rychlostní komunikací Praha – Karlovy Vary, agresivní Prahou a vychytralými měniči krajiny
na stavební pozemky. Kdybych si mohl od dalších zastupitelstev, které v budoucnu budou prezentovat naši obec přát jedno přání, tak je to to, co jsem teď
popsal.
Veselé Vánoce, šťastný nový rok, přeje
Starosta
Vladimír Dráb
starosta@braskov.cz

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

15. veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Braškov,
které se koná v pondělí 21. prosince 2009 v 17,00 hod. na Obecním úřadě Braškov
s tímto programem:
1) Zahájení
2) Finanční hospodaření k 30.11.2009
3) Třetí změna rozpočtu na r. 2009
4) Rozpočet obce pro r. 2010
5) Různé:
Prodej akcií VKM a.s. Městu Kladno
Návrh na zřízení sběrného dvora
6) Diskuse
7) Usnesení a závěr

František H a a s

foto: ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
USNESENÍ č. 1
Usnesení
59. schůze rady 21.9.2009

Rada obce Braškov po projednání:
-bere na vědomí
•návrh dodatku č. 1 zřizovací listiny MŠ Braškov
•informaci o zajištění prostředků na úhradu dokumentace pro stav. povolení akce „Cyklostezka 		
Kladno, Kož. hora – M. Kyšice“
•informaci o průběhu rozhodujících akcí, který je sledován na pravidelných kontrolních dnech
-souhlasí
•s odvoláním občanů Toskánky do úz. rozhodnutí akce „Obytný park Pletený Újezd“, neboť je 		
totožné s odvoláním obce v této záležitosti
•s návrhem na zveřejnění záměru obce na prodej pozemků č. 258/36 a 258/113 v lokalitě u Dubu 		
(jde o uvedení vlastnických vztahů do souladu se skutečností)
•s původním stanoviskem obce k integrovanému povolení Vesety, které znovu probíhá
•s uzavřením smlouvy o věcném břemenu za uložení plynovodu v místní komunikaci U Dubu za 		
úhradu 5.000,-- Kč
-schvaluje
•výsledek výběrového řízení na akci „Regenerace zeleně v obci Braškov“ a nejvhodnější nabídku 		
firmy „Zakládání a údržba zeleně s.r.o.“
•definitivní návrhy 2. změny rozpočtu na r. 2009a rozpočtového výhledu na r. 2010 a 2011
-stanoví
•definitivní program 15. zasedání zastupitelstva, konaného 5.10.2009
•program 60. schůze rady – 19.10.2009
-ukládá
•starostovi obce ing. Drábovi předložit dnes odsouhlasené návrhy a záměry k projednání 15. 		
zasedání zastupitelstva obce dne 5.10.2009

60. schůze rady 19.10.2009

15. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV,
KONANÉHO DNE 5.10.2009 NA OÚ BRAŠKOV

Zastupitelstvo obce po projednání:
a) bere na vědomí:
Zprávu o finančním hospodaření obce k 31.8.2009
b) schvaluje:
1)Změnu rozpočtu obce č. 2 pro r. 2009
2)Rozpočtový výhled obce na r. 2010 a 2011
3)Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Unhošť
4)Výsledek výběrového řízení a smlouvu o dílo na akci „Regenerace zeleně“ s firmou „Zakládání a údržba 		
zeleně s.r.o.“
5)Výsledek výběrového řízení na zpracovatele žádostí o dotace – ing. Wiesner
6)Dodatek č. 1 zřizovací listiny MŠ Braškov
c) souhlasí:
1)S opakováním nabídky na prodej obecních pozemků p.č. 258/11, 258/102 a PK 179/1 – o konečné ceně 		
rozhodne zastupitelstvo
2)S uzavřením smluv o věcném břemenu na pozemcích
		 p. č. 95/13, 95/14 a 370 (ŘSD), p.č. 94/16 (R. Jelínková), p.č. 94/1 (A. Oličová), p.č. 78/41 (SÚS Kladno),
		 st. p. 72 (P. Moravec), p.č. 61/17 (V. Markup)
3)S výsledkem výběr. řízení a s uzavařením smlouvy na zhotovitele víceprací na rybníku Valdek – „Revitalizace
návsí“ – s.r.o. Klika-Dvořák
4)S odkoupením pozemku č. 307/34 od pí. Hořejšové za cenu 20,--Kč/m2, tj. za 3.900,-- Kč
5)S uzavřením smlouvy s Městskou policií Kladno
6)Se spoluúčastí na financování akce „Volnočasové aktivity“a „Dokončení infrastruktury v části obce Toskánka“
7)S prodejem akcií VKM Městu Kladno
8)S přijetím dotace od SFŽP ve výši 2.032.664,-- Kč na akci „Braškov – Regenerace zeleně“

USNESENÍ č. 2

15. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV,
KONANÉHO DNE 5.10.2009 NA OÚ BRAŠKOV

Zastupitelstvo obce po projednání:

a)schvaluje:
Rada obce Braškov po projednání:
1)nepeněžitý vklad obce, jehož předmětem je kanalizační síť obce Braškov, kanalizační síť Braškov – Valdek,
-bere na vědomí
kanalizační síť Braškov – Toskánka a čistírna odpadních vod Braškov včetně její technologie postavená na pozem
•zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
kové parcele č. parc. 61/40, pozemkové parcely č. parc. 61/40, budovy bez čp/če, způsob využití – stavba technického
-souhlasí
vybavení (provozní objekt ČOV) postavené na stavební parcele č. parc. 388 a stavební parcely č. parc. 388, vše k.ú.
•se záměrem ČEZ na stavbu „Kladno, posílení vedení 110 kV“ a výměnou stožárů ve stávající 		 Braškov, tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s. a
Ing. Vladimírem Horákem, číslo posudku 3165-12-2009 s tím, že částka, kterou se nepeněžitý vklad oceňuje, činí 42
trase na původních místech
413 500,-- Kč,
•s předložením projektu na telefony na Toskánce na 16. zasedání zastupitelstva
2)prodej vodohospodářského majetku Obce Braškov, který je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném
•program činnosti rady obce do konce r. 2009
společností Česká znalecká, a.s. č. posudku 3180-12-2009, s tím, že kupní cena za prodej vodohospodářského ma
-stanoví
jetku činí 3 835 989,-- Kč
•program 61. schůze rady – 2.11.2009
b)souhlasí:
s vložením vodohospodářského majetku Obce Braškov do základního kapitálu společnosti Vodárny Kladno – Mělník,
•termín 62.-64. schůze rady – 16.11; 30.11. a 14.12.
a.s., IČ 463 56 991, se sídlem U vodojemu 3085, 272 80 Kladno s tím, že tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno
•termín 16. zasedání zastupitelstva na 21.12.2009
34 520 kusů kmenových akcií akciové společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s. znějících na jméno o jmenovité
-ukládá
hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě, s omezenou převoditelnosti dle stanov a s emisním kursem 1 228,60 Kč,
•ing. Pošmourné zúčastnit se schůzky Mikroregionu Bratronicko dne 21.10.2009 a o výsledku 		 c)pověřuje:
informovat příští 61. schůzi rady
starostu obce Ing. Vladimíra Drába, k veškerým úkonům s tím souvisejícím, zejména k uzavření smlouvy o upsání

61. schůze rady 2.11.2009

Rada obce Braškov po projednání:
-bere na vědomí
•zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
•informaci o výsledku hospodaření obce k 20.10.2009
-nesouhlasí
•s prodejem obecních pozemků pro nízkou cenu, uvedenou v jednotlivých nabídkách
•s návrhem Mikroregionu Bratronicko na řešení likvidace manka při jeho hospodaření
-souhlasí
•s předloženým návrhem na řešení finanční situace obce v závěru r. 2009 a opatřeními v rozpočtu 		
r. 2009 a 2010
-ukládá
•místostarostovi obce a fin. výboru připravit pro 16. zasedání 3. změnu rozpočtu pro r. 2009 a
návrh rozpočtu pro r. 2010
•p. Sklenářovi – předložit do příští schůze rady podrobnou doplňující informaci k návrhu územního plánu
•ing. Kolruszovi – připravit zprávu s návrhem řešení na úklid košů na návsích, u autobus. čekáren
a nepořádek kolem bikranů při organizovaném svozu odpadů

62. schůze rady 16.11.2009

Rada obce Braškov po projednání:
-bere na vědomí
•zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
•informaci o výsledku hospodaření obce k 30.10.2009
-schvaluje
•termín a program 16. zasedání zastupitelstva obce 21.12.2009
-ukládá
•starostovi ing. Drábovi projednat na zastupitelstvu problém likvidace velkoobjemového a bio		
logického odpadu
•místostarostovi obce definovat náklady obce na dosavadní přípravu akce „Cyklostezka Kladno, 		
K. hora – M. Kyšice“
•připravit do příští rady návrh 3. změny rozpočtu na r. 2009 a rozpočtu na r. 2010
•p. Sklenářovi – předložit do příští schůze rady podrobnou doplňující informaci k návrhu územ		
ního plánu
•ing. Kolruszovi – připravit studii na vybudování sběrného dvora na poz. č. 49

63. schůze rady 30.11.2009

Rada obce Braškov po projednání:
-bere na vědomí
•zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
-schvaluje
•doplnění programu 16. zasedání zastupitelstva obce 21.12.2009
•návrh 3. změny rozpočtu na r. 2009 a rozpočtu na r. 2010
•doplatek příspěvku MR Bratronicko za r. 2009 (tj. do 30.6.2009)
•Smlouvu s pí. Sychrovskou /psí útulek Bouchalka/ na r. 2010
-ukládá
•starostovi ing. Drábovi projednat na zastupitelstvu
		 - problém likvidace velkoobjemového a biologického odpadu a návrh na zřízení sběrného místa
		 - prodej akcií VKM a.s.
•p. Sklenářovi – předložit do příští schůze rady podrobnou doplňující informaci k návrhu územ		
ního plánu
•ing. Kolruszovi – připravit studii a žádost o dotaci na vybudování sběrného místa

akcií, smlouvy o vkladu, prohlášení o vkladu a protokolu o předání a převzetí nepeněžitého vkladu.

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ

15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV
KONANÉHO DNE 5.10.2009

15. zasedání přijalo dvě usnesení. V usnesení č. 1 schválilo změnu č. 2 rozpočtu obce pro r. 2009 a rozpočtový
výhled na r. 2010 a 2011, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, smlouvu o dílo na akci „Regenerace zeleně“
a dodatek č. 1 zřizovací listiny MŠ Braškov a odsouhlasilo opakování nabídky na prodej obecních pozemků,
uzavření smluv o věcném břemenu, odkoupení pozemku od pí. Hořejšové a smlouvu s Městskou policií Kladno.
Vyjádřilo rovněž souhlas se spoluúčastí na financování akcí, s prodejem akcií VKM Městu Kladno a s přijetím
dotace SFŽP na akci „Regenerace zeleně“. Nabídka na prodej obecních pozemků byla opakována, ale pro nízkou cenu navrhovatelů rada obce nabídky odmítla.
Usnesením č. 2 schválilo nepeněžitý vklad vodohospodářského majetku obce do VKM a.s. a prodej
vodohospodářského majetku téže společnosti a pověřilo starostu obce k úkonům, souvisejícím s uzavřením
příslušných smluv.
Příslušné smlouvy byly podepsány a v souladu s nimi jsme již odeslali VKM a.s. fakturu za prodej majetku
ve výši 3.836.000,-- Kč, která bude uhrazena ještě v tomto roce. Nepeněžitým vkladem získá obec dalších
34.520 ks akcií, jejichž prodej jsme nabídli několika obcím, které však o prodej neprojevily zájem. Vedli jsme
proto jednání s Městem Kladnem, jejichž zastupitelstvo projedná tuto možnost 8.12.2009 (po uzávěrce tohoto
čísla BN). Bez prostředků z tohoto prodeje nebude obec schopna v r. 2010 zajistit kofinancování žádných
nových investic.
František H a a s

OBECNÍ ÚŘAD PLETENÝ ÚJEZD

Kladenská 40, Pletený Újezd, 273 51 Unhošt, okr. Kladno, kraj Středočeský
Tel./Fax.: 312 698 010, e-mail: pleteny.ujezd@tiscali.cz, www.pletenyujezd.cz, IČ: 234796

Obec Braškov

Dukelská č.p. 11, Braškov, 273 51 Unhošť

Naše č.j.: VL 45/11/09
Vaše č.j.: 398/09
Vyřizuje: Ing. Topinka, 602 371 339, 312 547 850, petr.topinka@centrum.cz

Pletený Újezd dne 23.11.2009

POZVÁNKA

podle § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
Obecní úřad Pletený Újezd podle § 6 odst.(2) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) pořizovatel územního plánu Pletený újezd Vás tímto
zve na:
Veřejné projednání spojené s odborným výkladem návrhu územního plánu Pletený Újezd,
které se koná v úterý 12. ledna 2010 od 15,00 hod. v restauraci Sokolovna v Pleteném Újezdu
Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona:
Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky. K později uplatněným stanoviskům,
připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Ing. Emil Korecký
starosta obce

Společenská rubrika

A léta běží...

Narodil se:
Hugo Ulrich

14.9.2009

Sňatek uzavřeli:
Michaela ŠEVČÍKOVÁ a Lukáš JELÍNEK
Kamila NOVOTNÁ a Jan PODANÝ

19.9.2009
31.10.2009
Blahopřejeme

Zprávy z obecního úřadu
FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE K 30.11.2009
výsledek od
začátku roku

PŘÍJMY
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)
daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin.

5 771 266,60
249 557,83

daň z příj. fyz.os. z kap. výn.

106 854,49

daň z příj.práv.os.

1 429 682,69

daň z přid.hodnoty

2 772 977,90

daň z nemovitosti

%

5 600 000,00 103,00%

1 175 796,69

daň z příjmů FO ze sam.v.č.

poplatek za odnětí lesa

rozpočet po
změnách

200 000,00

116,00%

vodné MŚ

23 594,00
11 374,00

nájemné ordinace

7 500,00

odpady

530 606,00
406 831,00

popl.velk.a neb.odpad

118,00%

500 000,00

106,00%

71 950,00
26 800,00

ostatní daně

45 150,00

60 000,00

120,00%

Ekokom

19 445,40

10 000,00

194,00%

52 663,00

60 000,00

88,00%

Ostatní nedaň.příjmy

47 622,47

30 000,00

159,00%

dětské hř.-vstupenky

21 450,00
24 716,46
66 330,00

65 000,00

102,00%

DOTACE na volby

16 997,56

16 997,56

100,00%

DOTACE NA AKCI „REVITALIZACE NÁVSÍ“

16 205 000,00
169 000,00

160 000,00

0,00%
106,00%

OSTATNÍ PŘÍJMY:

Prodej automobilu-hasiči
Čerpání úvěru
výsledek hospodaření k 31.12.2008

PŘÍJMY C E L K E M
Příjmy od VKM na úč.
Sdružených prostředků
Celkem

89 776,00
16 480,00

poj.obecního majetku

23 095,00

popl.za měř.rychlosti v obci

11 500,00

všeobecný mat.

20 069,64

7 000,00
25 200,00

odborné publ.

2 087,00
39 646,46

elektrická energie

16 390,00
60 882,79

služby peněžn.ústavů

12 209,00

cestovné
daně a popl.
správní řízení
publikace Doksy

5 000,00
13 167 000,00
2 776 113,00

MŠ - příspěvek na provoz
MŠ-klempířské práce

700 000,00

42,00%

86 000,00

99,00%

107 560,00

110 000,00

98,00%

0,00

0,00

0,00%

nákup pozemku (Havlík,Částka)
daň z převodu pozemku
vratka jistoty –z výběr.řízení

500 000,00

posudky pro vklad do VKM

1 249,50
0,00

200 000,00

5 199 027,95

5 920 997,56

projekty a inž.činnost

424 603,60

800 000,00

53,00%

komunikace Karlovarská

100 126,60

28 340 584,00

32 249 000,00

88,00%

0,00

200 000,00

0,00%

kanalizace Karlovarská

624 448,00

2 000 000,00

31,00%

pořízení techniky pro údržbu zeleně

766 427,00

750 000,00

102,00%

38 195 074,37
1 400 000,00

38 878 110,56 98,00%
1 000 000,00 140,00%

39 595 074,37

39 878 110,56

99,00%

zelený prstenec kolem obce
KAN ul. Karlovarská
„Volnočasové aktivity“
Revitalizace návsí

10 573,20

50 000,00

21,00%

0,00

15 000,00

%

200 000,00

200 000,00

100,00%

0,00

270 000,00

0,00%

0,00

3 000 000,00

0,00%

kanalizační přípojky

17 255,00

190 000,00

9,00%

265 621,00

265 000,00

100,00%

69 924,00

70 000,00

100,00%

0,00

370 000,00

0,00%

celkem

30 508 862,60

40 164 000,00

76,00%

VÝDAJE CELKEM

35 707 890,55

46 084 997,56

77,00%

projekt cyklostezky pro ÚR
ČOV-výměna dmychadla
rozpočtová rezerva

knihovna - knihy a odměna

38 672,00

40 000,00

97,00%

kronika - materiál a odměna

3 000,00

10 000,00

30,00%

Sbor pro občanské záležitosti

16 222,00

25 000,00

65,00%

176 346,00

310 000,00

57,00%

26 310,00

hřiště Valdek

150 036,00

veřejné osvětlení - el.energie

181 161,00

180 000,00

101,00%

88 839,50

100 000,00

89,00%

23 800,00

30 000,00

79,00%

166 877,00

200 000,00

83,00%

630 000,00

100,00%

odpady celkem (VaN,CZ ekologie)

632 982,40

MPS zál.na známky

418 719,00

likv.velko.odpad

214 263,40

nebezp.odpad
Sdružení dobrovol.hasičů
správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)
odměny zastupitelstva
náklady na volby

0,00
291 296,80

310 000,00

94,00%

1 991 841,05

2 301 997,56

87,00%

564 510,00
17 201,56

122 375,50

zeleň (Kolrusz,spoluúčast)

98,00%

dětské hřiště

96 628,00
105 473,50

oprava komunikace III/0063(chodníky,VO)

92,00%

veřejné osvětlení -nový svět.bod

88,00%

INVESTIČNÍ:

23 000,00

veřejná zeleň

2 907,00
61 555,00

85 148,00

trvalé odnětí pozemku (části Háje)

400 000,00

veřejné osvětlení - údržba

300,00
10 000,00

11 262,00

22 527,00

hřiště vč.dětského koutku - provoz

12 050,00

294 299,50

366 633,00

ZŠ - příspěvek na neinv.výdaje

0,00
209,00

215,00%

VÝDAJE:
NEINVESTIČNÍ
rybníky

135 821,00

úroky z úvěru

územní plán

opravy silnice,chodníky,údržba

7 709,00
16 969,40

ČOV pojištění

celkem

2 776 112,64

8 907,00

315,00%

40 000,00
28 340 584,00

6 117,00

služby telekom.

rozpočtová rezerva
8 000,00

8 690,00

plyn

nákup služeb

%

111 258,20

voda

program.vybavení-spis.služba

rozpočet po
změnách

1 628,00

právní služby

opravy (garážová vrata)

DOTACE - OÚ - státní správa

Věcné břemeno (STAVIMAT)

pov.poj.na zdr.poj.

náhrada – nemoc

1 456,01

úroky z BÚ

Výnos z prodeje pozemků (Stavimat)

102 621,00

pohoštění

výtěž.VHA a popl. ze psů

Smlouva hasiči (Kyšice)

51 410,00

pov.poj.na soc.zab.

školení

123 775,00

správní poplatky (vč. automatů)

DOTACE - hasiči

136 008,00

různé práce pro OÚ

zálohy pokladny

0,00

správní popl.

přeplatek- tiskopisy a jiné

platy za 12/2008

služby pošt

100,00

zn.na popelnice
pytle na tř.od.

20 000,00

4 620,00

nájemné za byt MŚ
nájemné ČOV

432 572,00

nákup DHM(ván.motiv,noteb.gar.)

NEDAŇOVÉ
pronájmy

platy zaměstnanců

zák.poj.odpovědnosti

36 397,00
231 702,70

výsledek od
začátku roku

Výdaj KAN Karlovarská-Sdruž.
prostředky s VKM

1 389 060,00

Celkem

37 096 950,55

Zůstatek na BÚ Spořitelna
Zůstatek na BÚ- zeleň
Zůstatek na BÚ s předčíslím
Celkem
Zůstatek na Sdruž.prostředcích s
VKM

2 332 389,32
149 550,50
5 244,00
2 487 183,82
10 940,00

Zprávy z obecního úřadu

AKTUALIZACE PROGRAMU
ROZVOJE OBCE 2007-2013 (prosinec 2009)

V přiložené aktualizované tabulce jsou uvedeny základní informace o jednotlivých akcích. Pro širší informaci doplňuji následující podrobnosti:
1)BRAŠKOV – REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Na úpravu všech zbývajících komunikací je zpracována dokumentace pro stavební povolení. Financovat tuto akci z vlastních prostředků obce však není reálné a je
proto závislé na získání prostředků z dotačních programů, které však zatím takové akce nezahrnují. Podle zpracované studie na „Dokončení infrastruktury v části obce
Toskánka“, zahrnující m.j. komunikace a chodník podél ul. Pražské jsme učinili pokus o získání dotace z fondu FROM, ale neuspěli jsme. Žádost proto opakujeme
v podzimním kole. Požádali jsme i o mimořádnou dotaci ze státního rozpočtu. Náklady této akce činí 9.450 tis. Kč.
Připravujeme rovněž na úvod roku opravu komunikace Zahradní, na níž je zpracována upravená dokumentace.
2)BRAŠKOV – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Tato akce zahrnuje v původním programu zařazené body č. 2 – Výstavba sportovních a dětských hřišť a č. 4 – Rozšíření a obnova sport. areálu J. Valeše. Podle dokumentace jde o akci o nákladech cca 40 mil. Kč, zahrnující doplnění stávajícího projektu víceúčelové haly, víceúčelového tréninkového hřiště, prořez zeleně na fotbalovém
stadionu, dopracování dětského koutku, prostor pro Volnočasové aktivity na pozemku proti fotbal. stadionu – výstavbu chodníku do ulice Budovatelů, veřejné osvětlení,
lavičky, zeleň (do budoucna, po změně územního plánu je zde počítáno s parkováním). Sportoviště Háj – in-line dráha, kiosek, skatepark, dětské hřiště, V.O., lavičky,
revitalizace lesa a louky, parkování. Ulice Budovatelů a části ulic K Háji a Akátová jsou rovněž součástí projektu, propojí fotbalový stadion s halou se sportovištěm na
Háji. Po těchto komunikacích je možný volný pohyb chodců, kol atd.
Na akci je vydáno územní rozhodnutí, na halu stavební povolení a hledáme možnosti získání prostředků z některého programu.
V současné době je připravena dokumentace pro in-line dráhu okolo Háje a pokoušíme se na tuto akci získat dotaci.
5)REVITALIZACE NÁVSÍ
Akce je financována z Regionálního operačního programu. Průběh je sledován na pravidelných kontrolních dnech. Náves Braškov je prakticky dokončena, je realizován
chodník pro pěší z ul. U Dubu k Háji (budoucí část cyklostezky) a K Háji od Kartexu na silnici III/0063 (Karlovarská). Celá akce bude ukončena poslední etapou –
revitalizací návsí Valdek. Podle příslibu zhotovitele je předpoklad dokončení celé stavby do konce r. 2009.
Akce je prakticky dokončena, v tabulce byl posunut termín dokončení v souladu se smlouvou o dotaci.
6)CYKLOSTEZKA KLADNO, KOŽOVA HORA – MALÉ KYŠICE
Je vydáno územní rozhodnutí, zpracována dokumentace pro stavební povolení, o které je požádáno. Jsou zpracovány doklady nutné pro žádost o dotaci. Po praktickém
zániku MR Bratronicko se podařilo uzavřít dohodu s Městem Kladno, podle níž bude investorem akce Naučné středisko ekoligcké výchovy Kladno – Čaqbárna o.p.s.
7)BRAŠKOV – REVITALIZACE POLNÍCH CEST VČ. ZELENĚ A ZELEŇ V UL. SPORTOVCŮ (pol. č. 12)
Na akci byla zajištěna dotace. Předmětem bude úprava zeleně v ul. Sportovců, zeleň podél stezky na Kejmarovu skalku a podél cesty od čistírny odpadních vod k mostku
podél potoka, podél cesty z Dubin na silnici III/0063 (Karlovarská) a cesty od Stavimatu podél Božích muk k Háji a ke Kobyle.
Akce je takřka dokončena, očekáváme uzavření smlouvy o dotaci se SFŽP.
13)OPRAVA KOMUNIKACE III/0063 KYŠICE – VELKÁ DOBRÁ
Je akcí Středočeského kraje, obec financuje veřejné osvětlení a chodníky. Stavba byla dokončena a po kolaudaci 27.11.2009 uvedena do provozu.
V tabulce není uvedena důležitá stavba kruhového objezdu nad Braškovem, jehož investorem je ŘSD Praha. Na akci bylo vydáno územní rozhodnutí a za naší pomoci
byly vytvořeny podmínky pro zahájení řízení a stavební povolení stavby, o které investor požádal. Stavba by se měla realizovat v r. 2010.
IX. AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE 2007 – 2013
Rada obce i zastupitelstvo se pravideln zabývají kontrolou tohoto dokumentu, který je neustále aktualizován.
po .
.

1.

NÁZEV PROJEKTU

STÁDIUM REALIZACE
(studie, ÚR, st.povolení)

Zprac. dokumentace k
žádosti o staveb.povolení +
studie na dokon ení
Braškov - rekonstrukce infrastruktury Toskánka o
nákladech 9450 tis. K .
místních komunikací
P ipravuje se oprava ul.
Zahradní, s jejíž realizací se
uvažuje v úvodu r. 2010.

2.

Braškov - volno asové
aktivity

3.

Braškov - rekonstrukce
mate ské školy

5.

Revitalizace návsí v .
rybník Braškov a
Valdek, v . zelen , v .
informa ního systému
obce

6.

7.

8.

Cyklostezka Kladno,
Kož.hora - M. Kyšice

Zpracována dokumentace
pro územní ízení a
p ipravena dokumentace
pro stav. povolení a
výb rové ízení na in-line
dráhu.

40000

200

Je financováno z Reg.
opera . programu za
spoluú asti obce. Na
objekty je vydáno stav.
povolení i územní souhlas.
Stavba byla zahájena v
únoru 2009 a dokon ena
bude do 30.4.2010.

Provedeny geodet.práce a
n které cesty vytý eny.
Prob hlo výb rové ízení na
zhotovitele. Akce je tak ka
dokon ena.

Zklidn ní dopravy a
zvýšení bezpe nosti
chodc

POZNÁMKA

CELKEM

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTA MANAŽER
PROJEKTANT
CE

60

Zpracována a
rozší ena o
studii
F. Haas
O ekáváme vyhlášení vhodných dota ních
40260
Toskánka a
program , bez nichž nelze realizovat
dokumentace
pro ul.
Zahradní.
ing. K ížák
D tské h išt + sportovišt U Háje, v .
živi .úpravy pro scateboard a in-line dráha
+ osv tlení, stánek ob erstvení +
víceú elová hala a spojovací komunikace.
41000 Víceú elová hala se zázemím (šatny,
p íslušenství), kabiny s p íslušenstvím
(fotbal), klubovna, ob erstvení, byt správce
v podkroví, hrací plocha, oplocení a d tský
koutek.

40000

800

200

8190

250

70

ing. arch.
Dolejšová +
F.Haas
Projekt pro
územní ízení
a stavební
povolení
p. Prynych

8510

38000

16000

800

200

700

2153

50

1130

70

100

Úprava násí a rybník , d ev né molo-plato,
parkové úpravy, chodníky, úprava hrází,
zele ; v . zelen Valdek podél Karlovarské.
39000 Ve ejná zele 1000m2, komunikace a
dlažby 1500 m2, mobilá e, pítka,
komunikace. Spoluú ast obce na financ.
cca 4.500 tis. K .

Dokumentace
pro zadání
stavby a
stavební
povolení.

F. Haas,
ing.arch.
Dolejšová,
ing.
Doksanský
ing.
ervený,
ing. K ížák

F. Haas,
Bylo vydáno úz. rozhodnutí. Dokumentace
ing.Kolrusz
pro stav.povolení je zpracována, požádáno Dokumetace
16800
o st.povolení, p ipravuje se žádost o dotaci pro úz. ízení
ing. K ížák
ve spolupráci s M stem Kladnem.

85

2288

30

1230

Akce je tak ka dokon ena. Získána dotace
od SFŽP. Zele byla realizována v ul.
Sportovc , ke Kejmarce a od OV k
m stku podél potoka, podél cesty z Dubin
na silnici III/0063 (Karlovarská) a cesty od
Stavimatu podél Božích muk k Háji a ke
Kobyle. O ekává se uzav ení smlouvy o
dotaci se SFŽP.

ing. Kolrusz
zpracována

ing.
ervený,
Drábek

Dokon eno v roce 2008
-

9.

Digitální mapa obce

10.

Stavba byla realizována v
Valdek - odkanalizování
rámci I. etapy rekonstrukce
Karlovarské ul.
silnice III/0063

200

200

Zpracována, dokon ena a p edána v roce 2007.
2000

75

35

2110

ing.
Akce je dokon ena a 10.12.2009 prob hne
Dokumentace Doksanský
kolaudace. 170 m kanalizace a 330 m
pro stav.
rekonstrukce. Získán p ísp vek od VKM
Povolení
ing. Fiala
a.s.

300

-

300

Nutný podklad k žádosti o dotace

Jde o nový
územní plán v
souvislosti s
novým
staveb.zákonem

V etn výsadby zelen v ul. Karlovarské

Dokumentace pro Doksanský,
ing. ervený,
stavební
povolení, vybrán ing. K ížák,
zhotovitel Eurovia
a.s..

11. Územní plán obce

Byl zpracován a zve ejn n
návrh zadání územního
plánu

-

Braškov-Valdek, oprava
komunikace III/0063 ul.
13. Karlovarská, zele ,
chodníky a ve .
osv tlení

Investorem je St edo eský
kraj, obec se podílí na
financování chodník a ve .
osv tlení. Stavba byla
dokon ena a kolaudována
27.11.2009.

3000
(podíl
náklad )

50

250

20

14. Obnova zelen MŠ

15.

I

Rekonstrukce dokon ena, MŠ slavnostn p edána do provozu 1.12.2007.

Vydáno územní rozhodnutí.

Braškov - revitalizace
polních cest v . zelen

ODHAD NÁKLAD (v tis. K )
REALIZACE PROJEKT

ing. Dráb, p.
Sklená

ing.

20

3070

-

270

Dokon eno v roce 2007.

Zatím nenalezen vhodný
Braškov - rekonstrukce,
dota ní titul, bez dotace
rozší ení a modernizace
nelze realizovat
obecního ú adu
CELKEM

5660

200

50

5910

156383

3715

850

160948

Studie, ale již
P vodní objekt z r. 1947, p v. obestav ný neplatná,
F. Haas
prostor 1900m3, po rozší ení 2500m3
nutno zm nit ing. arch.
a doplnit
Dolejšová
ing. Kolrusz

Poznámka: Byl vypušt n bod 4) "Rozší ení a obnova sport. areálu J. Valeše" - viz bod 2 a bod 12) "Braškov - Valdek, zele v ul. Sportovc " viz bod 7.
V Braškov , prosinec 2009, vypracoval: František HAAS

JAK OCHRÁNIT CESTY PRO PĚŠÍ PŘED NÁJEZDY MOTOCYKLŮ A ČTYŘKOLEK ?

INFORMACE Z KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
NETOLERUJME SPALOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Ani soustavné zdražování fosilních (tuhých) a ušlechtilých paliv včetně elektrické energie nás neopravňuje ke spalování
odpadů, produkujících toxické spaliny. Mezi ně však patří prakticky všechny komunální odpady kromě papíru, dřeva a
usušeného organického odpadu ze zahrádky. Ale ani tyto vyjmenované spalitelné odpady však nelze pálit archaickým způsobem
na zemi. Takové spalování totiž neumožňuje dostatečný přívod vzduchu a vyznačuje se nadměrným vývinem kouře, který by
se stal předmětem oprávněné stížnosti sousedů. Pokud není k dispozici kotel na tuhá paliva či domácí krb, pak lze tolerovat na
zahradě pouze v dobrém zahradním krbu. Samozřejmostí je přesvědčit se nejprve, zda soused nesuší na zahradě prádlo. Komise
pro životní prostředí letos řešila případ spalování zbytků dřevotřísky v kotli na tuhá paliva. Ještě nebezpečnější spaliny vznikají
při spalování umělých hmot. Ty už mají parametry smrtících bojových plynů. Po opakovaných varováních v našich novinách
předpokládáme, že takoví neodpovědní jedinci snad v naší obci už nejsou. Poslední letošní případ se týkal pálení kabelů za
účelem získání zpeněžitelného měděného odpadu a byl řešen domluvou na místě s výstrahou předání policii, pokud dojde
k opakovanému pálení. Jednalo se o pana Davida Sílu z ulice Brigádníků.
Jde o tak společensky nebezpečnou činnost, že o dobrých sousedských vztazích nemůže být ani řeč a mlčení není na místě.
Pokud takové podezření máte, neváhejte souseda upozornit. Ve většině případů je to řešení. Jestliže upozornění nestačí, obraťte
se na obecní úřad nejlépe s písemně formulovanou stížností. Podezření je odůvodněné zvláště u domů, kde není prováděna
separace plastů do modrých pytlů pro měsíční svoz.
Ing. Jiří Kolrusz

ÚSES ZNAMENÁ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Průvodním jevem rozvoje civilizace na naší planetě je poškozování přírody. Krajina ztrácí postupně svůj přírodní charakter.
Nejvíce se na tom podílí těžební průmysl, dopravní infrastruktura, skládky odpadu, stavební exploze satelitních sídlišť, velkokapacitních skladů a intenzifikace zemědělství. Rozorání mezí, remízků, polních cest a meliorační činnost napáchaly na české
krajině škody jedny z největších. Neutrpěla jen malebnost krajiny, ale ztráta těchto krajinných prvků připravila o existenci řadu
rostlinných a živočišných druhů. Ve prospěch širých lánů zmizely i potůčky, mokřady, tůňky a jezírka. Přirozeně už jen starší
generace pamatuje původní přírodní krajinu, jejíž devastace začala od vítězného února 1948. Pro příklady nemusíme chodit
daleko. V našem katastru zmizela značná část polních cest i s alejemi, většina mezí, remízků, potůčků, vodotečí a mokřadů.
Nejinak to bylo i v katastrech sousedních obcí. Například v katastru Kyšic na turistické modré trase bývala tři přírodní jezírka
s výskytem čolka velkého. Dnes jsou zásluhou meliorací téměř suchá. S cílem záchrany této lokality byla oblast vyhlášena
evropsky chráněnou lokalitou NATURA 2000. Doufejme, že se sousední rekultivovaná obří skládka nad Kyšicemi jednou
nepomstí lidem jako časovaná bomba. Ve třicátých letech minulého století vybudoval ve Družci jeden úspěšný občan po návratu
z Ameriky koupaliště „V Zátiší“. Bylo na tehdejší dobu luxusní a nadčasově vybavené. Moje generace na něj bude vzpomínat
do konce života. O jeho zánik se postaral velkokapacitní teletník JZD Velká Dobrá, jelikož čištění odpadních kalů tehdy nikoho
nezajímalo. Potokem se exkrementy dostaly až do předčišťovací tůně a poté do koupaliště. To bylo namátkou několik příkladů
z éry překotného budování socialismu. Horší však je, že ještě v nedávné době nebylo ekologické vědomí samozřejmostí ani u
všech vysoce postavených kompetentních lidí. Ještě máme v živé paměti nechvalný výrok, že na ekologii si musíme nejdříve
vydělat, pak ji můžeme teprve řešit.
Naštěstí už i tato doba minula a alespoň z legislativního hlediska se daly věci do pohybu. Máme již nejenom Ministerstvo
životního prostředí, ale řadu dalších institucí, které jsou zárukou nápravných řešení škod, napáchaných na životním prostředí a
krajině. Nejvýznamnější z nich jsou Státní fond životního prostředí (SFŽP) a Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). Jejich
prostřednictvím lze pak získat účelové dotace z evropských fondů
na cílené výzvy. Přiznání dotace není však snadnou záležitostí.
Musí být splněna řada podmínek a samozřejmostí je dokonale
zpracovaný projekt. Velké plus je, pokud má obec zpracován plán
ÚSES. Náš stávající systém ekologické stability zahrnuje zatím tři
přírodně cenná území tzv. lokální biocentra. Jsou to dvě lesní lokality u Kamenky a čtvrtina Dubin se třemi jezírky. V novém plánu
ÚSES jsou navržena další biocentra kolem obce a naším cílem je
tato biocentra propojit zelenými pásy, tzv. lokálními biokoridory
(LBK), případně interakčními prvky (IP) tak, aby byly vytvořeny
souvislé cesty pro migraci zvěře a jednou dosáhnout stavu, kdy
bude vytvořen zelený prstenec kolem celé obce. Roli biokoridorů
bezpečně zastupují revitalizované polní cesty nebo remízky, proto
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se snažíme vytvořit souvislé aleje nejen z vhodných stromů, ale i
křovin. Tím však role alejí zdaleka nekončí. Aleje vrátí venkovské krajině původní přívětivou tvář, zmírní klimatické změny,
poskytnou stín, ovoce, stanou se novou rekreační zónou a budou dalším zdrojem kyslíku. Povrch cest tohoto pětikilometrového
okruhu bude z větší části jen zatravněn zátěžovým trávníkem, takže bude vyhrazen pouze pro pěší.
Není pochyb o tom, že prožitky z dětství ovlivní člověka na celý život. Já jsem je prožil ještě v nádherné neposkvrněné
krajině před šíleným rozoráváním mezí kolem obce Velká Dobrá. V lesících, na voňavých loukách, u čistých potůčků plných
čolků a salamandrů. Nesmírně mě těší, že současné vedení obce usiluje o zachování venkovského rázu našeho katastru a že se
mohu na tom podílet. Udělat z vesnice příměstskou aglomeraci, či satelit lze snadno, ale cesta zpátky už neexistuje. Dávno jsem
se rozhodl pro život na venkově a uvědomuji si spoluodpovědnost za to, jakou budoucnost připravíme dalším generacím.
Ing. Jiří Kolrusz

VÍCE ZODPOVĚDNOSTI PŘI TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Přestože se snažíme na těchto stránkách opakovaně zdůrazňovat, že slušný člověk cítí odpovědnost za odpady, které produkuje
a podle toho se i chová, stále je mezi námi dost občanů, kteří zákony a obecní vyhlášky ignorují. Na blahobyt si zvykli velice rychle,
ale tříděním odpadů se zabývat nechtějí. Příliš rychle zapomněli na minulou éru, kdy se zboží nenakupovalo, ale shánělo. Proč obdivujeme pořádek a disciplinu u našich západních sousedů a doma se chováme jako barbaři? Ukažme alespoň teď, když naše obec
bude co do vybavenosti plně srovnatelná s venkovem vyspělé Evropy, že se umíme chovat civilizovaně. Teď je ta pravá příležitost.
Na frekventovaných místech máme estetické odpadkové koše na tři druhy odpadů, dokonce i čtvrtý na psí exkrementy. Budeme mít
nádherně revitalizované návsi včetně rybníků, odpočinkové zóny, kvalitní dětská hřiště, další nové chodníky, zelený prstenec alejí
kolem obce. Kromě pravidelného svozu skla, plastů a kompostovatelného odpadu je v obci organizován dvakrát ročně i svoz kovového, biologického, velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Pokud má někdo vyšší nároky na množství nebo četnost svozů,
jsou k dispozici v okolí sběrné dvory. Podle zákona o odpadech
je za odpady odpovědná obec, ale jen tehdy, pokud občan ukládá
odpad na místa určená obecní vyhláškou. V opačném případě
padá odpovědnost na neukázněného jedince. Toto nezodpovědné
a bezohledné jednání zvyšuje obecní výdaje, které by mohly být
vynakládány na prospěšnější účely. Obrázek dokládá takovou
bezohlednost během posledního svozu velkoobjemového odpadu v listopadu. Někteří lidé pohodí vedle konteineru vše, čeho
se potřebují zbavit.Pro jistotu za šera, protože vědí, že to bude
bez dozoru. Takové jednání není o mnoho lepší než pohození do
silničního příkopu či do lesa, protože úklid jde stejně do nákladů
obce. Podobná situace je u odpadkových košů. Špatné třídění a
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pohazování odpadků na zem ztěžuje práci při jejich vysýpání a
při úklidu veřejných prostranství. Má snad obec dále zatěžovat rozpočet náklady na instalaci kamerového systému?
Obec má na údržbu obecní zeleně a úklid veřejných prostranství k dispozici na částečný úvazek pouze tři obětavé mladé lidi, kteří
mohou být pro ostatní vzorem. Jsou to Tomáš Votava, Pavel Horník a Milena Fenclová, která se od listopadu stará zejména o úklid
a údržbu zeleně na menších plochách. Nahradila tak paní Kulhánkovou, která ukončila práci ze zdravotních důvodů. S úklidem
autobusových zastávek vypomáhají paní Šímová v Braškově a paní Datlová na Valdeku, která je ochotná podle svých možností
pomoci s úklidem kolem rybníka.
Naše obec se díky systematickému úsilí předchozích zastupitelstev vybavila solidní infrastrukturou a poslední roky
jsou zaměřeny na výrazné zkvalitnění životního prostředí, na volnočasové aktivity a na zlepšování stavu přírody a krajiny.
Za promyšlenou přípravou projektů a získáváním finančních prostředků stojí nezměrné úsilí skupiny zanícených lidí a celého
současného zastupitelstva. Netolerujme chování jedinců, kteří si neváží těchto pozitivních změn a kteří ani netuší, že přichází doba,
kdy být občanem Braškova bude otázkou cti a hrdosti.
Ing. Jiří Kolrusz

Vaší pozornosti jistě neuniklo počínání aktérů tohoto sportu, jejichž společným rysem je adrenalinový zážitek za každou cenu.
Vůbec se nejedná o způsob turistiky a poznávání přírody, ale pouze o adrenalin, který se měří hloubkou zanechaných stop na
povrchu, množstvím vytrhaných drnů z travnatého povrchu cest, či intenzity odlétávajícího štěrku u cest zpevněných. Samozřejmá je
průchodnost libovolným terénem a téměř nemožná identifikace, protože SPZ buď chybí nebo je zablácená.
V rámci jedné ze současně probíhajících akcí v obci „Regenerace zeleně“ se revitalizují některé úseky původních polních cest včetně obnovy alejí s cílem tvorby zeleného prstence kolem obce. Tento prstenec obecně vytváří tak příznivé dopady na životní prostředí, že
je jedním z vyhlášených dotačních titulů operačního programu Životní prostředí „Zlepšování stavu přírody a krajiny“. Revitalizované polní cesty s alejemi se stávají totiž automaticky tzv. biokoridory, které slouží kromě jiného i k migraci zvěře. Na tento dotační titul se nám
podařilo získat dotaci 2 miliony Kč z fondů EU.
Na obnovu povrchu cest jsou však poskytnuty prostředky jen do výše nákladů na menší terénní úpravy a zatravnění zátěžovým trávníkem. Příznivé počasí v listopadu umožnilo výsadbu stromových alejí a příprava povrchu, výsadba křovin a zatravňování bude následovat
až v první polovině příštího roku. Není jistě třeba zdůrazňovat, jak náročná a nákladná je etapa založení nových trávníků z hlediska zavlažování a možného poškozování provozem motorových vozidel.
Proto je třeba již nyní myslet na opatření, která by přispěla k vyloučení provozu motorových vozidel na tomto budovaném pěším okruhu. Zdůrazňuji, že se nejedná o vizi, ale o skutečnost, protože tito
hrdinové některé úseky okruhu již používají. Nevynechávají ani lesní porosty v našem katastru. Jednou z našich nejcennějších lesních lokalit je severovýchodní kvadrant Dubin, ve kterém se nachází kromě
jiného tři jezírka na přírodních pramenech. Ve stávajícím Územním systému ekologické stability (ÚSES) je vyznačeno toto území jako jedno ze tří lokálních biocenter v našem katastru (LBC3). Životodárný
význam vodních ploch v lesních porostech není snad třeba zdůrazňovat. Zničení těchto vodních zdrojů a poškození lesních porostů je vrcholem vandalizmu a agrese a jedná se o trestný čin. Došlo k tomu
v neděli 1.11.2009 před desátou hodinou dopolední. Tři individua na čtyřkolkách, která se pohybovala po mezi nad dálnicí jsem mohl bohužel pozorovat z cesty na „Farunce“ a než jsem došel do Dubin,
byla již pryč. Ke stejnému poškození dvěma čtyřkolkáři došlo na stejném místě 8.11.2008. Bylo to nedlouho po nákladné obnově tohoto biocentra, kterou financoval Kladenský magistrát. Škody nepáchají
jen čtyřkolkáři, ale i endura a bohužel i jezdci na koních. Vyloučení provozu motorových vozidel z cest a lesních porostů nebude v praxi vůbec jednoduchou a zřejmě ani levnou záležitostí. Kdybychom
nežili ve společnosti demoralizované čtyřicetiletým přerušením demokratického vývoje, stačilo by na vstupech do okružní stezky pro pěší osadit dopravní značky typu C07a – stezka pro chodce. Jelikož
tomu tak není, musíme použít další desítky značek zákazových a to B11 – zákaz vjezdu všech motorových vozidel a B31 – zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti. Kromě toho budeme muset požádat o pomoc i
městskou policii v Unhošti s cílem namátkových kontrol v exponovaných dobách. To vše ale zatíží významně obecní rozpočet.
Proto se obracíme na vás všechny, kterým není lhostejné naše životní prostředí, abyste také pomohli. Třeba tím, že si budete všímat detailů usnadňujících identifikaci, zapíšete čas a místo, či vyfotíte tato
individua a nebudete váhat s oznámením na obecním úřadě nebo na Policii v Unhošti.
foto: ing. J. Kolrusz
Ing. Jiří Kolrusz

Hasiči informují

Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vás informovat o dalších činnostech „Mladých hasičů“ v uplynulém čtvrtletí.
3. října 2009 v sobotu jsme se s dětmi zúčastnili druhých letošních závodů ve Lhotě. Děti zabojovaly
úžasně. Běžely „Branný závod všestrannosti„ cca. 2 km lesem a plnily celkem 5 úkolů (střelba ze vzduchovky,
lezení po lanech, uzlování, topografické značky a zdravověda). Dětem se dařilo a skončily na báječném 6.
místě.
Dále děti vyráběly masky na Halowinský průvod, který se konal dne 22.10.2009. Hasičata pozvala i děti
s rodiči z mateřské školky. Průvod byl zakončen táborákem a pečením buřtů u braškovského rybníka.
V listopadu se Mladí hasiči připravovali na další závody. V sobotu 21.11.2009 se konaly závody
v Brandýsku. Tentokrát děti plnily 10 úkolů od hasičských témat až po zábavné. Umístily se na 8. místě.
V prosinci si hasičata vyzkoušela, jak se zdobí perníčky. Odnesly je maminkám jako malé dárečky. Večer je
přišel navštívit Mikuláš, čert a Andílek. Mikuláš přečetl dětem z „ knihy hříchů“ v čem byly dobré a úspěšné a
co by mohly v budoucnu zlepšit. Za přednesenou báseň nebo písničku, dostal každý od Andílka Mikulášskou
nadílku.
Hlavní předpokládanou činností v prosinci bude příprava na noční závod ve Zlonicích, který proběhne
v předvánoční čas 19.prosince. Pro nováčky v hasičských závodech budou závody novou a jistě zajímavou
zkušeností.
Rádi bychom přivítali nové členy chlapce i děvčata ve věku od 6 do 9 let. Scházíme se každý čtvrtek od
17:00 hod do 18:30 hod v naší klubovně, kterou nám pomohli vybavit dobrovolní hasiči.
Závěrem bych chtěla poděkovat manželům Svobodovým za darování reflexních vestiček pro děti. Firmě
ADkom, s.r.o. za znovu objednání nových kšiltovek a trik a dále firmě AUTODRÁB, spol. s r.o. za sponzorování odměn pro děti.
Vše nejlepší do Nového roku 2010 přejí „Mladí hasiči“.
Vedoucí Chalupová
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Krásné prožití Vánočních svátku a vše nejlepší
v novém roce Vám přejí ...

Mikulášská veselice
Přesto,že už je dávno po Mikuláši,věříme,že jak děti,tak dospělí se dobře pobavili a odnesli si
domů pěkný zážitek.Odpoledne dětem přišel předat dárky Mikuláš,anděl a čert a ti se opravdu vy
vedli.Čert,,mírně strašil“,aby nejmenší děti neutekly dříve než dostanou dárky.A že jich bylo od
rodičů tři pytle!
K tanci a veselení hrála skupina Paradoksy,která již druhý rok hraje dětem zadarmo a
s dětmi to hezky roztočili.Vzduchem poletovaly heliové balónky,které zajistil starosta a sál se
stromečkem a vánoční výzdobou připomněl,že vánoční svátky jsou již opravdu za dveřmi.
Pořadatelky pak uklidily sál,aby byl připraven na večerní veselici a jelo se na novo.Prozřetelní
občané si v restauraci zajistili místa,jinak by se asi neusadili.Odpoledne i večer byl sál totiž
beznadějně obsazený do posledního místa.
Laškovnou tombolu opět obohatily tři desetikilové šunky ,které,jako již několik let,daroval
pan starosta za firmy ČNES,AUTODRÁB
Jednu vyhrál i malý Martin Musil,který losoval tombolu s pořadateli.A to úplně nakonec!
Kapela hrála ,,ryčně,vesele a dostala lidi do kola.Věříme ,že se akce líbila a další rejdění
navštíví také hodně návštěvníků.V únoru na KARNEVALU a v maskách-ať je legrace !
Děkuji všem,co se na akci podíleli
a věnovali svůj čas na přípravu a zajištění veselice.
p.Cábová,Pošmourná,Fuitová,Prokšová,Koubková a já-Střelečková.
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HASIČI BRAŠKOV - 2009

Fotbal
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Volejbal
Od počátku června roku 2009 v naší obci funguje smíšený volejbalový oddíl. V letní sezoně
hrajeme na multifunkčním hřišti v Braškově a v zimní sezóně se scházíme v hale ve Velké
Dobré. Uvítáme mezi sebe nové sportovní nadšence jakéhokoliv věku, pohlaví i zkušeností a
můžete se k nám přidat i bez předchozí domluvy. Těšíme se na Vás v hale ve Velké Dobré vždy
v pondělí od 18 do 19 hodin. Případné dotazy směřujte prosím na e-mail: volejbalbraskov@
seznam.cz.
Iva Beníšková

BRAŠKOV PODZIM 2009/2010
Spokojenost. Tímto slovem se dá vystihnout podzimní část fotbalového klubu Sokol Braškov
v I. B třídě. Po pomalejším začátku skončil náš tým v půlce sezony na třetím místě. Navíc jen vinou
horšího skóre než mají druhé Doksy.
Po přelosování všech pěti B tříd dostal Braškov hned devět jiných soupeřů než v minulé sezoně.
„Ty mužstva jsme fotbalově téměř neznali a nevěděli jsme, co od nich máme čekat“, řekl Jaroslav
Želina, trenér Braškova.
V úvodu sezony to bylo také znát. Sokol v prvním kole pouze remizoval doma se Zdicemi 1:1
a poté prohrál v Žebráku 2:3. „Byl to náš nejhorší start do sezony, co jsme v B třídě“, pokračoval
Želina. Jenže poté přišly čtyři výhry v řadě, včetně té domácí s Doksy 1:0, a Braškov se prokousával
na čelo tabulky. „Je to naše třetí sezona v I. B třídě, jednou jsme byli druzí a jednou třetí. Letos
chceme hrát opět o bednu“, přeje si trenér. To se jeho týmu opět povedlo. Po třinácti kolech je
Braškov s pětadvaceti body třetí, když má stejně bodů jako druhé Doksy. „Škoda domácí prohry
s týmem Dobřichovic, který nyní vede už o deset bodů.“
Braškov je s dvaatřiceti góly čtvrtý nejlépe střílející tým soutěže. Největší měrou se o to postaral tradiční kanonýr mužstva Jan Nachtigal, který si připsal jedenáct branek.
Před sezonou se také mírně obměnil kádr. Do Velkého Přítočna přestoupil Přerost, do Tuchoměřic
odešel Bartoš a Fuit chodí pouze za B tým. Naopak na Braškově se objevili dva noví hráči na hostování. Z Hostouně přišel Kučera a z Unhoště Bolen.
Fotbalový tým Sokol Braškov chce touto cestou poděkovat svým sponzorům a v neposlední
řadě také obci Braškov za podporu místního týmu.
Přípravu na druhou část sezony začíná Braškov v polovině ledna. „Máme také naplánováno
šest přátelských utkání na umělé trávě Sk Kladno“, dodal Želina. První jarní zápas sehraje jeho tým
28. března ve Zdicích, doma potom o týden později v neděli 4. dubna proti Žebráku.
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Okénko pro děti

Milé děti,
v posledním měsíci roku nastává pro vás nejkrásnější čas – těšíte se na vánoční svátky a také na
dárky, které najdete pod stromečkem.
Možná vás bud zajímat z čeho se děti radovaly a jak si hrály kdysi dávno:

DĚTSKÉ HRY A HRAČKY

Když napadl sníh, hrávaly si děti stejně jako dnes. Stavěly sněhuláky, jezdily na sáňkách,
koulovaly se a dělaly si klouzačky.
Hračky mívaly jednoduché, většinou vyrobené doma. Za dlouhých zimních večerů, když děti
usnuly, připravovaly se pro ně vánoční dárky. Vesničtí kluci dostávali dřevěné malované husárky,
vozík s koníkem, sáňky, hráli si na vojáky s flintičkami a bubínky. Oblíbený býval dřevěný kůň, ať
už houpací nebo na kolečkách, na kterém se sedělo. Koňská hlava na tyčce zase sloužila k rychlé
jízdě. Chlapec nasedl na tyčku a už se proháněl jako na koni. Děvčátka zase opatrovala panenky
buď dřevěné, hadrové nebo upletené ze slámy, oblečené do zbytků hadříků a pentliček. V dřívější
venkovské domácnosti nepřišlo nic nazmar, všechno našlo svůj užitek.
Oblíbené byly pomalované soustružené hračky, které můžeme ještě dnes vidět v muzeu.
Některé byly i pohyblivé. Zobající ptáčci krásně klapali, panenky stloukaly máslo a šašek vyhazoval rukama nohama. Hračky se vyráběly zkrátka ze všeho, co se ve venkovském hospodářství
našlo a zdobily se odstřižky, peříčky, slámou. Bývaly barevné, krásně pomalované. Malůvkami se
zdobil i nábytek. Roztomilé drobnůstky se vytvářely z šišek a z půlek vlašských ořechů. Maličký
kočárek nebo kolébka i s miminkem by se určitě líbila dětem i dnes.
V bohatších rodinách mívaly děti celé dřevěné hospodářství nebo pokojíčky pro panenky
s malým nábytkem a hliněným nádobíčkem. Pro děvčátka se začaly vyrábět nádherné panenky,
levnější s malovanými hlavičkami z papírmaše, nejdražší měly hlavičku a ručičky porcelánové.
Takové hračky jsou dnes předmětem vzácných sbírek.
Z knihy Vánoční zvyky a obyčeje naší babičky od Kláry Trnkové

LEDNOVÉ NÁPADY
POSTAVTE SI SNĚHOVOU LUCERNU

Když napadne sníh a pěkně se lepí, protože není moc velký mráz, můžete si uplácat hromádku
sněhových koulí a postavit si z nich sněhovou lucernu. Rozložte nejprve koule na zemi do kruhu
a na ně postupně lepte další. Stavbu směrem vzhůru zužujte, až vznikne takové menší eskymácké
iglú. Na jedné straně ponechte otvor a vsuňte jím dovnitř menší zavařovací sklenici, uvnitř se
zapálenou svíčkou. Lucerna bude v zimním šeru krásně tajemně zářit.

Zvonek pro ptáčky

Co je nového v knihovně

BELETRIE:
Antier, J.: Zázračný diamant
Baner, J.: Číše jedu pro krále
Brown, S.: Milenec ze snů
Cartland, B.: Květy vášně
Cartland, B.: Plachá manželka
Connelly, M.: Rozsudek ráže 9
Cross, V.: Egyptská princezna
Duffy, S.: Vina a lež
Duncan, L.: Hotel pro psy
Hamová, M.: Vůně karamelek
Javořická, V.: Osudy srdcí
Kantůrková: Démoni času
Knox, T.: Tajemství Genesis
Kuhn, K.: Past na Sněhurku
Kuttner, S.: Vadná
Magnive, E.: Posedlost
Medicott, J.: Dny po svatbě
Neill, F.: Přátelé, milenci a jiné nerozvážnosti
Nosková, V.: ještě se uvidí
Pascart, J.: Byla jsem princeznou
Peters, E.: Slaměná vdova
Rowland, L.: Ohnivé kimono
Rudolf, S.: Zápisník neúspěšného otce
Rétyi, A.: Teror a lži
Simenon, G.: Můj přítel Maigret
Simmel, J.M.: Tajný chléb¨
Stainforth, A.: Kočka na lovu
Tropper, J.: Všechno se mění
Whitton, H.: Dáma v modrém hedvábí

Kostrún, J.: Vidět sekvoje, - a zemřít
Kreperát, J.: Skrytá moc drahých kamenů a jejich vliv
na zdraví
Měšťan, R.: Modernizace bydlení
Mathé, I.: Etiketa
Mullen, G.: Úžasní koně
Nouza, J.: Putování za rozhlednami lužických hor a
Českého Švýcarska
Poláčková, B.: Na vánoční stůl
Trnková, K.: Vánoční zvyky a obyčeje
Zeman, J.: Praha a okolí

NAUČNÁ LITERATURA:
Bauer, J.: Smrt si jde pro slavné
Bergene, L.: Kouzelný patchwork
Besserová, M. : Vánoce v kuchyni slavných
Bohdalová, J.: Herr Gott – a že to uteklo
César, J.: Na cestě po České republice
David, P.: Za strašidly do měst a městeček
Dinstbier, Z.: Průvodce stárnutím, aneb jak ho oddálit
Dye, S.: Paličkovaná krajka pro začátečníky
Dvořák, F.: Po Královské cestě
Francková, Z.: Kuchařka mlsného manžela
Herzán, M.: Josef Hlinomaz – něžný drsňák
Hofhanzlová, J.: Atopický ekzém, alergie, astma

Tyto knihy a řadu dalších si můžet vypůjčit v místní
knihovně.
Knihovna je otevřena každou středu od 16,00 do
18,30 hodin.

KNIHY PRO DĚTI:
Baisch, M.: Dračí pohádky
Foltin, K.: Sbohem základko
Havel, J.: Barbánek
Kaftanová, I.: Rarášci ze mlejna
Krzyzanek, J.: Abeceda slušného chování pro děti
Pavlovič, J.: Dědeček Věčerníček
Řeháčková, V.: Jana a Dana, aneb když holky mají za
ušima
Stínil, L.: Když život bolí
Štěpánová, I.: Kluci a holky v akci
Pohádky ze Sluníčka
Příhody Bořka Stavitele
Šmikmátorová, P.: Receptíky pro kuchtíky
Skládaná přáníčka

Všem svým čtenářům přeji pokojné Vánoce naplněné štěstím
a klidem a do roku 2010 pevné
zdraví, spokojenost a pohodu.
					

Věra Přibylová - knihovnice

V lednu bývají mrazy a ptáčkům přijde vhod něco na zub. Udělejte jim semínkový zvonek.
Smíchejte v misce různé druhy semínek (slunečnicová, lněná, ovesné vločky a podobně) s trochou
strouhanky a zalijte rozpuštěným sádlem. Až směs trochu vychladne, napěchujte ji třeba do kelímku od jogurtu, doprostřed zapíchněte špejli a nechte v chladu ztuhnut. Pak „zvonek“ z kelímku
VÁNOČNÍ TVAROHOVÁ ŠTOLA
vyklopte, špejli vytáhněte a otvorem provlékněte provázek na zavěšení, který ukončíte korálkem.
Semínkový zvonek zavěste třeba na strom na zahradě, ale dál od kmene, aby se k ptáčkům nedos- Ingredience: 5 dkg rostlinného tuku, 1/5 hrnku moučkového cukru, 25 dkg netučného tvarohu, 3
hrnky hladké mouky, 6 dkg rozinek, 6 dkg kandovaného ovoce, 2 vejce, 2 polévkové lžíce rumu,
taly mlsné kočky.
1 balíček kypřícího prášku, 1 balíček vanilkového cukru, jeden citrón, sůl, 4 lžíce rostlinného
tuku na potření, 4 lžíce moučky na posypání.
Z knihy Pranostiky krok za krokem od Z. Kovaříkové a V. Tyčkové Postup: Rostlinný tuk utřeme s moučkovým cukrem a přidáme vejce, trochu soli, nastrouhanou
citrónovou kůru a vanilkový cukr. Vše utřeme do hladké pěny. Přidáme měkký tvaroh a prosátou mouku s kypřícím práškem. Vše spojíme v polotuhé těsto a nakonec vpracujeme rozinky
namočené v rumu a kandované ovoce. Vyválíme na plát silný 3 mm, ve dvou třetinách přeložíme
a upravíme do tvaru štoly. Tu položíme na vymazaný plech a ihned pečeme při teplotě 160°C 20
minut a dalších 30 minut při 180°C. Po upečení ji potřeme rozpuštěnou Herou (nebo máslem),
MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽÁDÁ….
necháme vsáknout a poté posypeme silnou vrstvou moučkového cukru.
Protože jsme se zahradníky pomáhali s dětmi vysazovat stromy v aleji U Křížku,jako závazek,že
VANILKOVÉ ROHLÍČKY
je budeme chránit a opatrovat, jsme je opatřili dřevěnými listy,které nesou jména dětí.Že nám již Těsto: (1 hrnek = 250 ml) 1,5 hrnku hladké mouky, 2/3 hrnku moučkového cukru, 20 dkg tuku, 8
někdo nějaké odcizil berou děti velmi vážně a jsou smutné.Nemůžeme si dovolit pokaždé list dkg lískových oříšků nebo mandlí, 1 žloutek, citrónová kůra, skořice.
opatřovat znovu a dětem je to líto,že zrovna jejich značka je pryč.Prosíme proto ,aby se lidé cho- Postup: 1 hrnek moučkového cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 15 dkg kakaové polevy. Vyvali k našim ochranářským aktivitám zodpovědně – vychováváme přece naše děti !
pracujeme hladké těsto a necháme v chladu dvě hodiny odležet. Z těsta vyválíme tenčí váleček,

Okénko pro ženy

Z MŠ

nakrájíme na kousky a z nich vytvarujeme rohlíčky. Téměř vychladlé obalujeme v moučkovém
cukru s vanilkovým cukrem nebo zdobíme kakaovou polevou.
Skořicové hvězdičky
Těsto: (hrnek = 250 ml) 1,5 hrnku hladké mouky, ½ hrnku moučkového cukru, 15 dkg tuku, 1
vejce, 1 vanilkový cukr, ½ lžičky mleté skořice, strouhaná citrónová kůra.
Poleva: V míse lehce promísíme tuk s jemným moučkovým cukrem a vejcem, přidáme
vanilkový cukr, skořici, citr. kůru a nakonec vsypeme mouku. Těsto řádně propracujeme,
necháme odležet dvě hodiny. Poté těsto rozválíme na plát silný 3 mm a vykrájíme malé
hvězdičky. Po upečení zdobíme citrónovou polevou.

VÁNOČNÍ ROSTLINY

Vedle stromečku a chvojí patří k Vánocům i jiné rostliny. U nás je to především jmelí, ať už
zelené či pozlacené nebo postříbřené. Tajemná, stále zelená rostlina roste vysoko v korunách
stromů. V prosinci na ní dozrávají bílé, něžné bobulky připomínající perly. Jmelí je odedávna
považováno za kouzelnou bylinu. Naši předkové věřili, že ochraňuje před mocí čarodějnic a
zlých duchů, chrání dům před ohněm a přináší štěstí stejně jako čtyřlístek.
Podle legendy byl kříž, na kterém zemřel Kristus zhotoven ze dřeva stromu, který žalem
seschl a proměnil se ve jmelí, které je nositelem dobra a lásky.
Snítky jmelí se připevňují k lustru a vánoční polibek pod ním je tradičním zvykem. Aby
přineslo štěstí mělo by být ale darováno.
Další rostlinou, užívanou jako dekorační vánoční rostlina je cesmína se svými tuhými ostnatými
svěže zelenými lístky a jasně červenými bobulkami. Její tradice se rozšířila z Anglie, kde
má stejnou důležitost jako vánoční stromeček, posléze do celé Evropy. Polibek pod cesmífoto: ing. J. Kolrusz
nou zavěšenou na lustru má stejné účinky, jako u nás líbání pod jmelím. Zaručuje lásku a její
Ještě na závěr výzva pro občany se psy: CHTĚLI BYCHOM SE PROCHÁZET,BĚHAT A větvička zůstává pak v domě pro štěstí po celý rok.
SPORTOVAT,ALE SLALOM MEZI PSÍMI BOBKY MEZI SPORT OPRAVDU NEPATŘÍ ! K Vánocům patří i jablko symbolizující slunce a chvojí připomínající nesmrtelnost přírody.
Odstraňte výkaly alespoň do pole !
Oblíbenou rostlinou je vánoční kaktus přivezený z brazilského deštného pralesa, kde roste
Cvičení psa na překážky lze také jinak, než na nádherném dřevěném zařízení. S dětmi se chystáme vysoko v korunách stromů a u nás rozkvétá v období vánoc. Podobně je i poinsettie, zvaná
s kbelíkem a hadry to uklidit, protože psí zabahněné tlapy celé lavice a stůl U Křížku pokryly vánoční hvězda nezbytným doplňkem zdobícím sváteční stůl. Rostlina pochází z Mexika a je
celistvou vrstvou, takže usednout na nábytek, k tomu určený, nelze.Možná se dotyčný spoléhá na vyhledávanou ozdobou pro zářivě červenou barevnost svých listenů. Někdy se jí říká Kristova
počasí,ale jaro je tu coby dup a starší občané se budou na krásné procházce chtít zastavil,odpočinout koruna nebo Květ svaté noci. Podle legendy zbarvila květ rostliny aztécká královna krví ze
a rozhlédnout,jak je to u nás v obci teď krásné.
svého srdce, které jí puklo žalem nad nešťastnou láskou. Květy poinsettie jsou však drobné nenáDěkujeme za pochopení.
padné kvítky, pestře zbarvené jsou listeny, tedy přeměněné listy, vyskytující se v poslední době i
Děti z MŠ a ředitelka v jiných barvách. 				
Eva Střelečková
Z knihy Vánoční zvyky a obyčeje naší babičky od Kláry Trnkové
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