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ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

květen 2019

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

Ročník: 29 Číslo: 2

Slovo starosty
Vážení spoluobčané!

16. Usnesení a závěr

sucho přichází! Zdá se, že částí společnosti vytrvale popíraná změna klimatu
postihla už i Braškovany. Klimatické změny rozdělují lidi v mezinárodním měřítku. Někteří v nich spatřují fatální ohrožení naší planety, jiní tvrdí, že k žádným
klimatickým změnám nedochází a docházet nebude. Ať je již pravda jakákoliv,
pro první skupinu mám, sice jen lokální, ale velice pádný, argument. Valdecký
rybník vyschl! A to nikdo, koho znám, nepamatuje. Dokonce ani v obecních
kronikách žádnou obdobnou zmínku nenajdeme.
Vyvstává tedy otázka, co s vyschlým rybníkem uděláme. Pokud Vás cokoliv
napadne, poraďte. Zvažovat můžeme několik variant. Dělat jakoby nic a čekat,
že se něco změní. Obrátit se k vyšší instanci, zintenzivnit návštěvy našich svatostánků a prosit o zajištění obratu k lepšímu dříve, než dorazí kobylky. Rybník
můžeme i zrušit. Můžeme jej rovněž udělat nepropustným, a jelikož je to rybník
„prameňák“, následně jej pravidelně dopouštět. Nevím však čím. Vyschlý rybník
tak neúprosně odhaluje naši malost, bezvýznamnost a bezmocnost. Navíc se
zdá, že na zvrácení situace nebudou stačit ani „evropské peníze“. Další rána
těm, kteří v dotacích nejrůznějšího druhu spatřují řešení všech obtíží světa.
Aktuálnost problému se suchem lze demonstrovat rovněž na hojně usychajících
jehličnanech v okolních lesích. Ty vinou nedostatku vody slábnou a nedokážou
čelit nejrůznějším škůdcům v čele s kůrovcem. Přesto je proces smíření se s nastalou situací stále v samém zárodku. Vytrvale se snažíme přírodu přesvědčit,
že poměr zastoupení jehličnanů v našich lesích musí být co největší. Zřejmě
někteří z nás nejsou ochotni smířit se s tím, že byznys z nově vysazených listnatých stromů budou mít až následující generace. A tak, vedeni iracionálním
optimismem a vědomím, že jehličnany rostou mnohem rychleji než stromy
listnaté, při sázení neustále sází na jehličí. S vynaložením enormního úsilí a
se značnými náklady je možné zabezpečit záchranu obecní zeleně. Rozhodně
však není v našich silách efektivně pomoct okolním lesům.
Byť jsem často k pozitivním vlivům dotací na naši společnost značně skeptický,
situace je bohužel taková, že obce se při zajištění trvale udržitelného rozvoje
bez dotací neobejdou. A tak bych Vás rád informoval o některých projektech
majících s dotacemi co do činění. V souvislosti s tématem sucha je jistě důležitá
informace, že na fotbalovém hřišti bude vybudována podzemní nádrž o objemu 68 m3, která bude sloužit k údržbě hřiště a rovněž pro potřeby hasičského
sportu. Již byl „vysoutěžen“ dodavatel a čeká se pouze na ukončení celého
procesu spojeného s přidělením dotace. O dotaci žádáme rovněž v souvislosti
s plánovanou rekonstrukcí ulice U Dubu a dostavbou chodníků směrem na
Družec a na Horní Bezděkov.
dokončení na str. 2

Chodník na Velkou Dobrou

foto: Ing. J. Kolrusz

3. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV
které se koná

V PONDĚLÍ 13. 5. 2019 V 17.00 HOD.
V RESTAURACI U CHALUPŮ NA BRAŠKOVĚ
s tímto programem:

1.

Zahájení

2.

Kontrola plnění usnesení 2. zasedání

3.

Účetní závěrka za rok 2018

4.

Závěrečný účet za rok 2018 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce

5.

Rozpočtové změny schválené radou obce

6.

Program rozvoje obce – aktualizace

7.

Přijetí dotace od SFŽP na akci Retenční nádrž Braškov

8.

Výsledek výběr. řízení a SoD se zhotovitelem na akci Retenční nádrž
Braškov

9.

Bezúplatný převod od ŘSD na pozemky p.č. 390/4, /5, /6 v k.ú. Braškov

10. Smlouva o zřízení služebnosti stezky s Rochebrune s.r.o.
11. MAS – podání žádosti na chodník Valdek – Družec, Valdek – Horní
Bezděkov
12. Směnná smlouva s ing. Čermákem
13. Cenová nabídka ing. Křížáka na PD chodník Karlovarská – cyklostezka
14. Souhlas s bezúplatným převodem dopravního prostředku
15. Diskuse

Zprávy z obecního úřadu
USNESENÍ

USNESENÍ

2. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného
dne 18. 2. 2019 v restauraci U Chalupů na Braškově

5. schůze rady 11. 2. 2019
Rada obce Braškov po projednání:

Zastupitelstvo obce po projednání

•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

a) bere na vědomí:
1. Zprávu o kontrole plnění usnesení 1. zasedání zastupitelstva obce, konaného 10. 12. 2018
2. Informaci o rozpočtovém opatření č. 9, schváleném radou obce

•

souhlasí
• s nákupem nové ústředny pro místní bezdrátový rozhlas
• se zveřejněním inf. letáku k mobilnímu rozhlasu v B. novinách pro registraci zájemců

•

schvaluje
• rozpočtovou změnu č. 1
• doplnění programu 2. zasedání Zastupitelstva obce Braškov 18.2.2019 v restauraci U Chalupů
• termín příští schůze rady 11.3.2019

b) schvaluje:
1. Výběr ﬁ rmy CGB-Consult s.r.o. Praha 4 na poskytnutí služby “Administrace veřejných zakázek na
stavební práce pro Obec Braškov”.
2. Zplnomocnění pro SOLLUCCO s.r.o. k zastupování obce při jednáních souvisejících s pojištěním
3. Příkazní smlouvu s ﬁrmou ARTENDR s.r.o. k zabezpeční přípravy žádosti o dotaci na akci “Rekonstrukce místní komunikace v obci Braškov”
4. Vypracování a podání žádosti o dotaci na akci : „OBYTNÁ ZÓNA v ul. U Dubu Braškov - Valdek“
z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul
117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací.
c) souhlasí:
1. s uzavřením DPP s Ing. M. Doksanským, členem zastupitelstva obce, na dobu od 1.3.2019 do
30.4.2019 na přípravu pasportu veřejného osvětlení;
2. s ukončením prac. poměru k 28.2.2019 jako „technický pracovník obce“ a uzavřením nové pracovní smlouvy s p. P. Stádníkem, členem zastupitelstva obce, na dobu neurčitou od 1.3.2019 v
rámci projektu „Vítejte v Braškově – Podpora a rozvoj cestovního ruchu v obci Braškov“ na druh
práce správa a údržba nemovitého a movitého majetku, jejich zařízení, údržba techniky, strojů a
zařízení pořízených v rámci projektu. Platové zařazení dle platných a účinných obecně závazných
právních předpisů.
3. s uzavřením nové pracovní smlouvy od 1.3.2019 na dobu neurčitou, která nahrazuje pracovní
smlouvu ze dne 1.11.2013 s p. T. Votavou, členem zastupitelstva obce, na druh práce „technický
pracovník obce Braškov“ na 20 hodin týdně a „technický pracovník pro jednotku SDH“ na 20 hodin
týdně. Platové zařazení dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů.
4. s uzavřením DPP s p. P. Stádníkem, členem zastupitelstva obce, na rok 2019 na vedení obecní
kroniky.
d) určuje funkci, pro kterou bude člen zastupitelstva uvolněn:
Zastupitelstvo obce Braškov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o obcích”), určuje, že:

6. schůze rady 11. 3. 2019
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• kritéria pro přijímání dětí do MŠ Braškov pro šk. rok 2019/2020
• oznámení o zajištění prázdninového provozu v MŠ 1.-12.7.2019

•

souhlasí
• s účetní závěrkou MŠ Braškov za rok 2018 a převodem hospodářského výsledku ve výši
56.390,28 do rezervního fondu školy
• s vyhlášením veřejné sbírky na období od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2018 na území Obce Braškov
formou 2 kusů přenosných pokladniček, které budou umístěny na Obecním úřadě Braškov
a při konání charitativních festivalů „Valdecký léto“ (22.6.2019) a Valdecký háj“ (14.9.2019).
• s poptávkovým řízením na pořízením 7 kusů kamer pro rozšíření elektronického zabezpečení
veřejného prostranství na Valdeku.

•

schvaluje
• aktualizaci a doplnění Programu rozvoje obce
• rozpočtovu změnu č. 2
• termín příští schůze rady 25.3.2019
• návrh termínu 3. zasedání zastupitelstva 13.5.2019

•

ukládá starostovi obce
• předložit na Krajský úřad Středočeského kraje Oznámení o konání veřejné sbírky „Valdecký léto“
a „Valdecký háj“ pořádané Obcí Braškov v období od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2018 formou 2 kusů
přenosných pokladniček za účelem ﬁnanční pomoci Letohrádku Vendula, z. s. (IČ 45248443)
na krytí výdajů na nákup materiálu pro chráněné dílny (pekárna, prádelna a řemeslná manufaktura) a na krytí nákladů fakultativní sociální služby – autodopravy těžce postižených
lidí do Letohrádku Vendula, z. s. (nákup pohonných hmot).

člen Zastupitelstva obce Braškov bude s účinností k 1. březnu 2019 funkci předsedy stavební
komise zřízené Radou obce Braškov v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích vykonávat
jako uvolněný člen zastupitelstva s tím, že odměňování takto uvolněného člena zastupitelstva
se bude řídit platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy.
e) ukládá starostovi obce:
V řízení o zrušení části opatření obecné povahy vedeném před Nejvyšším správním soudem pod
sp. zn. 8 As 28/2019 nadále intenzivně spolupracovat s advokátní kanceláří PELIKÁN KROFTA
KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o., IČO: 275 92 936.
f) pověřuje starostu obce:
K podepsání a všem úkonům, které jsou potřebné k provedení výše uvedených a zastupitelstvem
schválených bodů dnešního usnesení.

Slovo starosty (dokončení)
Jsem velice rád, že slavnostním otevřením byl završen proces realizace projektu
„Komunikace pro pěší Braškov, Valdek–Velká Dobrá“. I na něj jsme obdrželi dotace,
a to ze Státního fondu dopravní infrastruktury téměř devět a půl milionu korun
a od Středočeského kraje více než milion korun. Proces to nebyl jednoduchý a
započal před přibližně 12 lety. Jistě víte, že jeden z okolních hřbitovů je na Velké
Dobré. A řada z Vás jistě pamatuje, jak babička Stádníková, opřená o kolo, pravidelně absolvovala cestu na hřbitov po mimořádně vytížené pozemní komunikaci
sloužící jako přivaděč na tehdejší R6. Bylo to životu nebezpečné, a babička Stádníková zdaleka nebyla jediná. Bylo tedy jasné, že vybudování chodníku na Velkou
Dobrou je nezbytné. A pak šlo vše „ráz na ráz“. Neuběhlo ani šest let a měli jsme
v ruce stavební povolení. A za další pouhé čtyři roky jsme sehnali i peníze. Než
se člověk vzpamatoval, chodník stál. Věřím, že při chůzi mezi Valdekem a Velkou
Dobrou je chodník v zájmu zachování zdraví chodců nezbytný. Navíc se zdá, že
by na konci chodníku jednou mohly stát Billa a McDonald‘s. Zřejmě právě kvůli
našemu chodníku. V současné době probíhají jednání mezi investory a majiteli
pozemků. Uvidíme, jak jednání dopadnou. Mimochodem, KFC v místě bývalého
motorestu na benzince na Velké Dobré už je jisté.
Blízkost dálnice D6 pochopitelně neznamená jen možnou dostupnost KFC, ale
rovněž hluk. Ne všichni v naší obci jsou hlukem zasaženi stejně. Proto v současné
době na nejvíce exponovaných místech, kde jsou podmínky k životu nesnesitelné, probíhá měření. Prokážou-li výsledky měření nadlimitní hodnoty hluku,
budeme mít naději, že Ředitelství silnic a dálnic ČR bude výhledově investovat
do protihlukových opatření. Pokud výsledky měření nadlimitní hodnoty hluku
neprokážou, vidím jako jediné možné řešení výstavbu protihlukového valu podél dálnice D6. To s ohledem na ﬁnanční náročnost a na celou řadu vlastníků
dotčených pozemků bude běh na dlouhou trať.
Přeji Vám všem příjemné jarní dny prožité s Vašimi nejbližšími, ale třeba i s Vašimi sousedy, se kterými se rádi setkáváte.
Ing. Vladimír Dráb, starosta
starosta@braskov.cz

7. schůze rady 25. 3. 2019
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

•

souhlasí
• s rozšířením kamerového systému na Valdeku podle vybrané cenové nabídky za 147 tis. Kč
vč. nákupu 6 kamer
• s pořízením sportovního vybavení (žíněnky) do 10 tis. Kč
• s nákupem kompresoru do výše 15 tis. Kč pro potřeby obnovení nástřiku dřevěného mobiliáře
obce
• s geodetickým vytýčením cvičné dráhy pro mladé hasiče za fotbal. hřištěm

•

schvaluje
• rozpočtovou změnu č. 3
• termín příští schůze rady 8.4.2019

8. schůze rady 8. 4. 2019
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

•

souhlasí
• s obnovou antivirových programů za 16 tis. Kč na 3 roky na všechny počítače obce

•

nesouhlasí
• s opakovanou žádostí a navrženým připojením nové komunikace z připravované zástavby
v Pl. Újezdě

•

schvaluje
• investici do 100 tis. Kč na geologický průzkum zdroje vody pro doplnění rybníka na Valdeku
• návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva obce Braškov 13.5.2019
• termín příští schůze rady 29.4.2019

Zprávy z obecního úřadu
PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV  KVĚTEN 2019
NÁZEV PROJEKTU

POPIS PROJEKTU

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY v Kč

PŘIPRAVENOST
PROJEKTU

MANAŽER
PROJEKTU

KOMUNIKACE, CHODNÍKY, VJEZDY, STEZKY
Rekonstrukce ul. AKÁTOVÁ II. část

Rekonstrukce zbývající části komunikace bude provedena jako obytná
zóna ( bez chodníku)

1 755 000

Úprava projektové dokumentace

Ing. Dolejšová
Ing. Vacek

Rekonstrukce ul. V ZÁTIŠÍ

Oprava komunikace bude provedena jako obytná zóna (bez chodníku)

1 110 000 Vydáno stavební povolení

Ing. Doksanský

Rekonstrukce ul. V DUBINÁCH

Oprava komunikace s přilehlým parkovacím pásem bez chodníku

Úprava projektové doku1 049 000
mentace

Ing. Dolejšová

Rekonstrukce ul. U SBĚRNÉHO DVORA

Oprava komunikace bez chodníku s rozšířeným zeleným pasem a obratištěm

357 000 Vydáno stavební povolení

Ing. Dolejšová

Rekonstrukce ul. U DUBU

Oprava komunikace bude provedena jako obytná zóna (bez chodníku)

Vydáno stavební povolení
02/2019 bylo požádáno
Ing. Dolejšová
6 500 000
o dotaci na Ministerstvu pro Ing. Weber
místní rozvoj

Rekonstrukce ul. POD HORKOU

Oprava komunikace, vybudování a rozšíření nového chodníku v celé
délce trasy

9 000 000 Vydáno stavební povolení

Ing. Dolejšová
Ing. Weber

Dokončení vjezdů a vstupů - TOSKÁNKA

Dokončení opravy vjezdů a vstupů podél ul. Pražská

1 000 000

Úprava projektové dokumentace

Ing. Dolejšová

Výstavba chodníku ul. DRUŽECKÁ

Výstavba chodníku podél rodinných domů ve směru na Družec

Vydáno stavební povolení
700 000 04/2019 bylo požádáno
o dotaci z MAS

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Výstavba (prodloužení) chodníku ul. BEZDĚKOVSKÁ

Dokončení chodníku podél rodinných domů až k lesní cestě Kamenka

Vydáno stavební povolení
700 000 04/2019 bylo požádáno
o dotaci z MAS

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Stezka BRAŠKOV, VALDEK – DRUŽEC

Stezka pro pěší od valdeckého rybníka podél komunikace III/ 2013 do
obce Družec

15 000 000 Připravuje se studie

Ing. Dráb
Ing. Dolejšová

Stezka BRAŠKOV, VALDEK – HORNÍ BEZDĚKOV

Stezka pro pěší z valdecké, lesní cesty Kamenka podél komunikace
III/2012 do obce Horní Bezděkov

20 000 000 Připravuje se studie

Ing. Dráb
Ing. Dolejšová

Výstavba (prodloužení) chodníku,
ul. KARLOVARSKÁ – CYKLOSTEZKA

Pokračování chodníku podél komunikace ul. Karlovarská ve směru Kyšice. Chodník bude prodloužen ke stávající cyklostezce

3 200 000 Připravuje se studie

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Ing. Dráb

CENTRUM SLUŽEB

Oprava objektu bývalého COOPu. V objektu budou zřízeny služby pro
občany

Rozšíření – HASIČSKÁ ZBROJNICE

Přístavba garáže a zázemí v místě malého skladu vedle hasičské zbrojnice

STAVBY A ZAŘÍZENÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
20 000 000

Úprava projektové dokumentace

4 000 000 Připravuje se studie

Ing. Dolejšová
Ing. Vacek
Ing. Dolejšová
Horník

TEPELNÁ ČERPADLA do obecních objektů

Výměna zdrojů tepla v obecních objektech za tepelná čerpadla

— —

Ing. Dolejšová

ELEKTROMOBILITA

Pořízení nabíjecí stanice pro elektrovozidla

— —

Ing. Dráb

Rekonstrukce místního ROZHLASU

Výměna ústředny rozhlasu a amplionů. Zlepšení vlastností poslechu

Rekonstrukce VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Doplnění stávajícího VO, výměna starých stožárů

Výstavba KOMUNITNÍHO CENTRA pro volnočasové aktivity
ROZVOD OPTOVODIČŮ, KAMEROVÝ SYSTÉM v obci

1 000 000 —

Ing. Dolejšová

500 000 Vypracovaná studie

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Objekt pro aktivity zájmových skupin a spolků, úprava prostranství
pozemku a infrastruktury

5 000 000 Připravuje se studie

Ing. Dolejšová

Doplnění kabelového systému v obci, který slouží pro rychlostní internet. Zároveň budou v obci postupně doplňovány bezpečnostní kamery na
veřejných prostranstvích

1 000 000 —

Ing. Dráb
Laitner

500 000 —

Ing. Dráb
Laitner

Systém pro RYCHLOU DISTRIBUCI HLASOZavádění moderních technologií pro rychlejší informovanost obyvatel,
VÝCH ZPRÁV varovného nebo infor. charakteru
např. MOBILNÍ ROZHLAS
při mimořád. událostech
Oprava areálu HŘBITOVA Pletený Újezd

Oprava objektu správce, kolumbária, márnice, úprava vstupu prostranství

INFORMAČNÍ SYSTÉM OBCE

Obecní webové stránky jejich správa, noviny

3 000 000 Vypracovaná studie
500 000 —

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová

SPORT, HŘIŠTĚ, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Výstavba SPORTOVNÍ HALY vč. zázemí

Výstavba sportovní haly na fotbalovém hřišti včetně zázemí (šatny, soc.
zařízení, tribuna pro diváky, vzduchotechnika atd.) Hala bude umístěna v
prostoru stávajících fotbal. kabin

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ s umělým povrchem Výstavba hřiště s umělým povrchem, mantinely, ochranným oplocením,
na fotbalovém hřišti
osvětlením. Hřiště bude určeno pro více sportů
Oprava FOTBALOVÉ TRIBUNY

Pořízení nového zastřešení včetně prostoru pro občerstvení, výměna
sedadel, osvětlení

Vydáno stavební povolení,
30 000 000 úprava projektové dokumentace

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Ing. Vacek

4 000 000 Vypracovaná studie

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

500 000 Připravuje se studie

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZELEŇ, VODNÍ PLOCHY, POLNÍ CESTY
Revitalizace BRAŠKOVSKÉHO POTOKA,
výstavba rybníku

Úprava koryta braškovského potoka (rovný tok koryta bude změněn),
vybudování rybníku a tůní, terénní úpravy

Vypracovaná studie

Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz

Vydáno povolení na umístění stavby
1 400 000
Ing. Dolejšová
01/2019 požádáno o dotaci
ze SFŽP

RETENČNÍ NÁDRŽ na fotbalovém hřišti

Podzemní nádrž na jímání dešťové vody z objektů na fotbalovém hřišti

Výsadba ZELENĚ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH obce

Doplnění výsadeb zeleně na veřejných prostranstvích

— —

Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz

Výsadba ZELENĚ V EXTRAVILÁNU obce

Doplnění výsadeb zeleně na polních cestách a stezkách. Výsadba izolační zeleně v okolí komunikací.

— —

Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz

Výsadba zeleně – HŘBITOV Pletený Újezd

Výsadba zeleně okolo asfaltového parkoviště před hřbitovní zdí. Doplnění zeleně v areálu hřbitova

80 000 Vypracovaná studie

Obnovení polní cesty a odvodnění, DUBINY VESELOV

Obnovení polní cesty a vybudování odvodňovacího žlabu od dudové aleje
směr les Veselov (katastr Velká Dobrá)

1 500 000 Vypracovaná studie

Ing. Kolrusz

PROTIHLUKOVÝ OCHRANNÝ VAL podél D6

Vybudování zemního valu a jeho ozelenění podél komunikace D6.

— Vypracovaná studie

Ing. Kolrusz
Ing. Dráb

Na všechny uvedené projekty hledá obec Braškov vhodný dotační titul

Ing. Dolejšová

Zprávy z obecního úřadu
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OBEC BRAŠKOV POŘÁDÁ
OBEC BRAŠKOV POŘÁDÁ PRO SENIORY Z NAŠÍ OBCE

1.ročník

všeho

BURZA Braškov

Přijďte nabídnout svoje nepotřebné věci někomu jinému.
Přinést můžete cokoliv
(knihy, nádobí, oblečení, hračky, kočárky, kola, elektroniku atd.).
Prosíme, ne stavební materiál !!!

NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
V NEDĚLI 2. 6. 2019
OD 9 - 12 HODIN
Sraz pro ty, kteří chtějí svoje věci nabízet k prodeji na burze,
bude již mezi 8 – 9 hod. na fotbalovém hřišti.
Cenu nabízených věcí si každý určuje sám.
VSTUP ZDARMA · OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

v úterý 28.5.2019 zájezd do
NAUČNÉHO STŘEDISKA
EKOLOGICKÉ VÝCHOVY KLADNO

ČABÁRNA
prosíme všechny seniory, kteří mají o tuto akci zájem,
aby se hlásili u paní Štěpánky Pilátové na tel. 725 037 448
doprava zajištěna

odjezd z Toskánky (u semaforu)
v 8.30 hod.
odjezd od Obecního úřadu Braškov
v 8:35 hod.
odjezd z Valdeku (hostinec U hvězdiček)
v 8.40 hod.
návrat
kolem 12.30 hod.
cena zájezdu: 100 Kč | v ceně zájezdu je zahrnuta doprava,
vstupné, komentovaná prohlídka a drobné občerstvení

Zprávy z komisí
VYTÁPĚNÍ TUHÝMI PALIVY JEN ZA
ZPŘÍSNĚNÝCH PODMÍNEK  3. DÍL

SMĚSNÝ NETŘÍDĚNÝ ODPAD BUDE OD
ROKU 2024 SPALOVÁN

Tento 3. díl navazuje na 2. díl stejnojmenného článku v únorových Braškovských novinách. Pokud
si naše noviny neukládáte, naleznete je na webových stránkách obce Braškov. Všichni bez rozdílu
máme právo na čistý vzduch a po zmiňované novele Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
je konečně vyjasněn postup, jak toto právo uplatnit v praxi.
Závěry z veřejného semináře o kotlíkových dotacích pro Středočeský kraj, konaného v Bělé pod
Bezdězem dne 27. března jsou následující.
• V kraji je stále kolem 40 tisíc kotlů na pevná paliva (uhlí a dřevo) s ručním přikládáním, které
je třeba vyměnit. Jsou to převážně kotle 1. a 2. emisní třídy vyrobené před rokem 2000. Jejich
provoz po termínu září 2022 bude zakázán. Tento termín zákazu byl schválen již v roce 2012.
• Ve 3. a možná poslední výzvě, je možno získat na ekologičtější kotel dotaci až 127 500 Kč. Dotaci
lze však použít pouze na kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo.
Tak výhodné podmínky již zřejmě nebudou.
• Přihlášky Kraj začne přijímat od 3. června tohoto roku a dostane se zhruba jen na 5 tisíc
žadatelů.
Podle Ministerstva životního prostředí jsou stará lokální topeniště zdrojem až 90 % rakovinotvorného benzoapyrénu a nejméně 50 % zdrojem emisí prachových částic. Proto se jedná o nejzásadnější opatření ke zlepšení ovzduší v kraji.
„Slušné lidi stačí jednou upozornit, že špatným topením porušují zákon“, říká ministr
životního prostředí a vicepremiér Richard Brabec. Někdy stačí upozornění sousedů, jindy až doporučený dopis s modrým pruhem od obecního úřadu. V dopisu je majitel vyzván k nápravě
stavu, případně následnému umožnění kontroly stavu kotle, paliva a komína, odběru vzorků
popela, stěru ze spalinových cest a předložení revizních zpráv kotle a komína odborně
způsobilou osobou. Tyto povinné revize se provádí každé dva roky! Kromě toho bude
prověřena i účast na třídění plastů v obecním odpadovém hospodářství.
Doufáme, že si provozovatelé takových topenišť uvědomí spoluodpovědnost za hazard se
zdravím obyvatel a nebude nutno řešit tyto případy včetně sankcí.

Toto je jeden ze závěrů z Odborného semináře „Jak dál s odpadem“, konaného pro Středočeský
kraj v Kladně dne 28.3.2019. Ukončení skládkování směsného odpadu a současně zahájení
jeho energetického využívání v adaptovaném ZEVO v elektrárně Mělník je plánováno
na rok 2024. Tuto investici zajišťuje ČEZ, který počítá s odstavením dvou zastaralých kotlů v
uhelných elektrárnách. ZEVO je zkratka pro tzv. Zařízení pro energetické využití odpadu. Tato
technologie je v západní Evropě používána již řadu let pro zbytkový komunální odpad, který
nelze recyklovat k opětovnému využití. Jedná se o pokrokové technologie spalování, jejichž
součástí jsou přísně kontrolované emise. Naopak skládky mají na přírodu a životní prostředí
nekontrolovatelné negativní dopady.

Ing. Jiří Kolrusz, komise životního prostředí

ilustrační foto
Do tohoto termínu však v souladu s nutností zkvalitnění třídění a současně přípravou
nového zákona o odpadech bude docházet k systematickému zdražování jak poplatku
za skládkování, tak poplatku od občanů. V našem obecním výrazně motivačním systému
to znamená zdražování barevných známek pro 14denní a zejména týdenní svoz směsného
(tedy netříděného odpadu). Ani spalování odpadu však není zadarmo, vyjde na 1500 až 1700
Kč/t. Prodraží se též doprava do vzdálenějšího Mělníka. Proti dalšímu nárůstu dopravy silniční protestuje již řada obcí. Proto se počítá převážně s dopravou po železnici. Vybudování tzv.
překládací stanice je optimální v blízkosti stávající skládky. V případě Kladenska jde o skládku
Rynholec, v jejíž těsné blízkosti je naštěstí železniční trať.
Středočeský kraj má celkem 1100 obcí a v roce 2017 vyprodukoval celkem 4,4 mil. tun odpadu,
avšak včetně stavebního.
Z toho skládkovaného komunálního směsného odpadu je 542 tis. tun
Z toho pro energetické využití spalováním 431 tis. tun (ZEVO)
296,6 kg/obyv. průměrné množství KO (komunál. odpadu) v r.2017
33 % KO se daří recyklovat (tříděný odpad)
Na Kladensku připadá na jednoho obyvatele 47 kg tříděného a 188 kg směsného odpadu (rok 2017).
Krajský úřad i ČEZ potřebují údajně záruky obcí a měst, že se budou na přípravě uvedených změn
podílet. Zvláště ČEZ bude vyžadovat písemné smlouvy na dodávky oněch 431 tis. tun směsného
odpadu jako paliva. Je však vyloučeno jednat se jmenovaným počtem 1100 obcí. Proto je údajně
třeba, aby došlo buď ke sdružování obcí, nebo jednat pouze s ORP (obec s rozšířenou pravomocí).
Ing. Petera připravuje proto na měsíc duben jednání se všemi zástupci ORP středočeského
kraje. Při této příležitosti požádal přítomné zástupce obcí o podporu.
ilustrační foto

Ing. Jiří Kolrusz, komise životního prostředí

NOVELA VODNÍHO ZÁKONA JAKO OBRANA PROTI SUCHU
Nebývalé sucho trvá již šestým rokem a neustále se zhoršuje vodohospodářská situace. Na
to má reagovat legislativa připravovaná Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem
zemědělství. Novela by měla začít platit od roku 2020. Ve stávajícím vodním zákoně je velmi
dobře zpracováno, jak mají reagovat všechny úřady v případě povodní, ale v případě sucha nic.
Novela počítá s tím, že ve chvíli, kdy Český hydrometeorologický ústav vydá výstrahu, že hrozí
nedostatek vody, sejde se krajská komise s vodohospodáři a zástupci povodí řek a Krizový štáb
stanoví, zda je třeba omezit odběry vody. Logicky nejdříve zalévání a napouštění bazénů
pitnou vodou. Až nakonec se přistoupí na omezení vody na pití, což není ojedinělé. V Česku
jsou již dnes desítky obcí, do jejichž vodojemů je pitná voda dovážena v cisternách a provoz
obecního vodovodu je omezen jen na určité hodiny.
Sucho se bude stále výrazněji dotýkat všech odvětví hospodářství, rozvoje měst i dopravy. Například rozvoj bytové výstavby bude možný pouze v závislosti na kapacitě vodního zdroje v dané obci,
zemědělci se budou učit zavlažovat pole daleko úspornějšími metodami, rozvoj živočišné výroby se
přizpůsobí produkci sena, skladba zemědělských plodin se přizpůsobí nedostatku vláhy. Je nutno
se vrátit k původnímu rázu české krajiny a napravit tak historické chyby. Sto let se odváděla voda
s cílem získání orné půdy, narovnávaly se potoky a řeky a vysoušely mokřady.
Samozřejmě se nejedná jen o půdní, ale také o hydrologické sucho. To znamená, že klesá hladina
spodní vody a vysychají prameny. Můžeme se o tom sami přesvědčit na vlastní oči na místě
pramenů našich dvou nejvýznamnějších řek. Prameny Labe i Vltavy jsou na suchu. Podobné je
to s našimi studnami, rybníky, přírodními jezírky, potoky a mokřady. Prameny Braškovského
rybníka by zřejmě stačily k zachování normálního stavu, pokud bychom neodebírali značné
množství vody pro závlahu nově vysazovaných stromů do stáří minimálně 3 let. Naproti tomu
Valdecký rybník je na historickém minimu. Braškovský (Černý) potok je v dobách současného
sucha vlastně napájen pouze vodou z čistírny odpadních vod (ČOV) a občasnou dešťovou vodou
svedenou do jednotné kanalizační sítě. Pokud bychom počítali se spotřebou pitné vody 100 litrů
na obyvatele a den, pak jde o 100 tisíc litrů vyčištěné vody za den, která od nás odtéká bez
dalšího užitku a která se pod Malými Kyšicemi vlévá do Kačáku (Loděnického potoka)! Nejsme
však úplně bezbraní, šetřit pitnou vodou se dá. Napouštění vany by mělo patřit minulosti ve
prospěch úsporného sprchování, vodu z úsporného mytí nádobí lze použít pro zavlažování zahrady, splachovací WC lze pro malou potřebu lze regulovat. Dešťovou vodu, která bude vzácností,
zachycujme v co největším množství a použijme pro cílené zavlažování dřevin a rostlin
v zahradě konví. Používání pitné vody může být v krizových stavech zakázáno.
Do loňského roku jen Ministerstvo životního prostředí vydalo na boj se suchem 11 miliard korun a plánuje v příštích letech zvýšení až na 100 miliard korun. Bohužel v devadesátých letech
města uzavírala nevýhodné smlouvy na vodárenskou infrastrukturu se zahraničními firmami.

Ty si zisky z přírodních zdrojů ponechávají a nedávají je na obnovu trubek. Výsledkem je ztráta
vody téměř 20 procent, kterou platí spotřebitelé.
Ministr Brabec koncem loňského roku oznámil, že se připravuje vládní dohoda se státem Izrael o spolupráci v oblasti vodního a odpadového hospodářství. Izrael je totiž uznávanou
světovou velmocí v hospodaření s vodou a ve vodohospodářských technologiích. Daniel Meron,
velvyslanec státu Izrael v ČR, tyto technologie prezentuje na internetu. Z textu dále vyjímám jen
stručná fakta. Izrael je jedno z nejsušších území na světě. Více než 60% území zabírají pouště!
Zdroje sladké vody jsou pouze Galilejské jezero, prameny v horách na severu a pobřežních vrstvách
a několik hlubinných vrtů. Pomocí pokrokových technologií, osvěty v mediích a ve školách se
podařilo mezi lety 1967 a 2015 snížit spotřebu vody o 80 %. Voda z ČOV a voda dešťová nejsou
vypouštěny do řek, ale jsou podrobeny pokročilému ﬁ ltrování a úpravám a poté jsou využívány
v neomezené míře k zavlažování zemědělských plodin a veřejných i soukromých zahrad. Závlahy
zahrad a plodin jsou výhradně kapkové. Cena vody je taková, aby pokryla pouze náklady na
investice, provoz a údržbu vodárenské infrastruktury. O plnění bazénů u rodinných domů nemůže
být ani řeč. Recyklace odpadních vod je 86 %. Pro srovnání např. v Austrálii 10 %, ve střední
Evropě 1 %. V oblasti odsolování mořské vody patří jejich 5 závodů k největším na světě. Pokročilé
know – how sdílí se světem.
V Evropě již s Ruskem, Itálií
a P ol s k e m . S p olup r a c ují
i s Palestinou a Jordánskem
na projektu přepravy vody
z Rudého moře do Mrtvého.
Je velmi pravděpodobné, že
v zh ledem k probí h ajícím
k limatic k ý m z měnám na
naší planetě budeme nuceni
zásadně změnit svůj vztah
k pitné vodě, která se stává jednou z nejcennějších
složek na šeho přírodního
bohatství.

Socha Vltavy u Frymburka

Ing. Jiří Kolrusz,
komise životního prostředí

Zprávy z komisí
BYLA BY NA DOBRÉ DOBRÁ BILLA?
INFORMACE O VÝSTAVBĚ
V katastru obce Velká Dobrá se plánuje výstavba na pozemcích p.p.č. 111/2, 111/3, atd.
Stavba se dotkne po stránce dopravní a pietní i našich občanů, dovolte mi tedy krátkou
infor maci.
Pozemky budoucího staveniště jsou v těsné blízkosti hřbitova. Prostor ohraničuje na východní
straně silnice č. 0063, na jižní straně hraničí s areálem DYKA a na západní straně přiléhá ke
komunikaci, která vede kolem hřbitova.
Cílem investorů je vybudovat zde prodejnu BILLA (1654 m 2), McDonald (453 m 2) a parkoviště pro
86 vozidel. V územním plánu obce Velká Dobrá je výše zmiňovaná plocha určena pro výrobu a
drobnou výrobu.
Obec Braškov nebude účastníkem územního řízení, protože hranice katastr ů obou obcí
probíhají až za dálnicí D6 směrem k Valdeku. Stavba způsobí zvýšení dopravního zatížení
silnice č. 0063 od dálničních sjezdů vozidly, která pojedou pouze do prodejny nebo McDonaldu. Další dopravní komplikací může být nárůst dopravy na silnici kolem hř bitova a
napojení na komunikaci z Dobré na Valdek, kde dojde ke křížení s dálničním přivaděčem z
Kladna na D6. V úvahu je třeba také brát nejen dopravu zákazníků, ale i zásobování obou
provozoven. Zvýšení intenzity dopravy a hluku bude mít rovněž negativní dopad na hřbitov,
ležící v těsné blízkosti budoucích prodejen. Hř bitov je již nyní, jako místo pietní, vystaven
enormnímu hluku z dálnice D6. Provozem kolem obou prodejen v jeho těsné blízkosti se
stav ještě zhorší.
Po odstrašujícím případu hřbitova v Pleteném Újezdě (Přítočně), tak dojde ke zhoršení podmínek
i na hřbitově ve Velké Dobré. Výstavba prodejny BILLA a McDonaldu má přispět k rozvoji obce
Velká Dobrá.
Ing. Miroslav Doksanský,
stavební komise

DOTACE NA OPRAVU A VÝSTAVBU CHOD
NÍKŮ A KOMUNIKACÍ V NAŠÍ OBCI
V letošním roce se opět naše obec pokusí získat některé z dotací na opravy a výstavbu chodníků a komunikací. Začátkem tohoto roku byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR. Z podprogramu Podpora obnovy a rozvoj venkova – Podpora obnovy místních
komunikací požádala naše obec o dotaci ve výši 5 000 000 Kč na rekonstrukci komunikace
v ulici U Dubu. Celkové náklady na opravu této ulice byly vyčísleny na 7 057 000 Kč. Zda
dotaci získáme bychom mohli vědět již v červnu tohoto roku.
Další žádosti o dotace, budou podány do konce května. Jedná se o výstavbu dvou chodníků
podél silnic třetí třídy. Jedním z nich je chodník v ulici Bezděkovská. Zde bychom chtěli provést prodloužení stávajícího chodníku až k lesní cestě Kamenka. Výstavba druhého chodníku
je navržena v ulici Družecká, od valdeckého rybníka podél rodinných domů až k oplocenému
zařízení vodárny. Nyní se bude zpracovávat žádost a studie proveditelnosti. Žádost o dotaci bude
podána prostřednictvím místní akční skupiny MAS – rozvoj kladenska a Prahy západ jejímiž
jsme členy. Celkové náklady obou komunikaci by neměly přesáhnout částku 1 200 000 Kč.
Dotace by měla činit 95 %.
Ing. arch. Kateřina Dolejšová,
předsedkyně stavební komise

ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKA ŠKODÍ
komentář
V letáku stejnojmenného názvu, vloženého do našeho zpravodaje, jsou vyčerpávajícím způsobem
uvedeny všechny negativní vlivy takzvané zábavní pyrotechniky. Opravdu je třeba se zamyslet
nad tímto počínáním, které přichází do módy při rodinných oslavách, zahradních party a ﬁ remních
akcích. Smiřme se s tím, že to bude pouze součást novoročních oslav. Pokud by tento trend
pokračoval, museli bychom přikročit k vydání Obecně závazné vyhlášky, která zákaz legalizuje.
Vzor této vyhlášky již byl schválen Ministerstvem vnitra a rozeslán spolu s tímto letákem všem
obcím. Provozování pyrotechniky je ve střetu se sedmi zákony.Je nutno vzít v úvahu, že smysly
zvířat jsou mnohonásobně citlivější, než u lidí. Již po prvních výstřelech zvířata v panice utíkají
nebo vzlétají, aby našla úkryt a unikla traumatické situaci. Ptáci opouštějí hnízda s vejci nebo
mláďaty. Hrozí jim střet s vedením vysokého napětí, s automobily apod. Petardy dosahují
hlasitosti až 170 dB! Dlouhá léta bedlivě sleduji a fotografuji v našem katastru stavy lesní a
polní zvěře, která je decimována navíc postřiky zemědělců, automobilovou dopravou a některými
volně pobíhajícími psy. Například ještě před dvanácti lety žila ve Valdecké Dubině šestičlenná
srnčí rodina, zajíci a koroptve, hnízdily tam divoké kachny a vyváděly mláďata. Dnes tam spatříte jen pár zajíců.
Ing. Jiří Kolrusz,
komise životního prostředí

ilustrační foto

A léta běží…
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narodili se:

RETENČNÍ NÁDRŽ NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
Další dotací, o kterou naše obec požádala, je dotace ze Státního fondu životního prostředí
na retenční nádrž k jímání dešťových vod. V současné době jsme splnili podmínky věcného
hodnocení a čekáme na vyjádření hodnotící komise. Retenční nádrž na fotbalovém hřišti by
měla sloužit k zachytávání dešťových vod ze střech Muzea sportu a fotbalových kabin. Dešťové vody budou pak dále využívány k zavlažování fotbalového hřiště. Celkové náklady na
výstavbu podzemní retenční nádrže byly vyčísleny na 1 638 197 Kč, získaná dotace by se měla
pohybovat okolo 85 % nákladů.
Ing. arch. Kateřina Dolejšová,
předsedkyně stavební komise

Vojtěch FIALA

21.1.2019

Amelie SOJKOVÁ

13.3.2019

Natálie TŘOSKOVÁ

18.3.2019
Blahopřejeme

Rozloučili jsme se s našimi občany:
Helena STIEBEROVÁ

16.2.2019 (73 let)

Jan STEHLÍK

21.2.2019 (55 let)

Václav DATEL

26.2.2019 (71 let)

Vlasta CHALOUPKOVÁ

13.3.2019 (89 let)
Čest jejich památce

Hasiči informují

Knihovna

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ? VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH

Dne 29.3.2019 jsme pořádali Zdravotní kurz pro děti i dorost.
Tříhodinový program, který obsahoval zejména
základy první pomoci včetně praktických ukázek a cvičení, jsme absolvovali spolu s kamarády
z Pleteného Újezdu. Vzhledem k velké účasti
probíhal kurz ve dvou skupinách, přičemž každá
skupina absolvovala teorii a následně praktický
výcvik v “terénu”.
Závody Železný Soptík 6.4.2019 – pořádalo
SDH Hřebeč na fotbalovém hřišti v Lidicích.
Poprvé jsme tento závod absolvovali nejen se
Soptíky a Tazmány, ale i s Plamínky, našimi
nejmladšími závodníky. Pro Plamínky šlo o první
venkovní závod v kariéře.
Za Plamínky bojovalo 5 dětí za družstvo a celkem 8 dětí za jednotlivce.
Běželi: Anežka, Lucka, Hanička, Tomík, Ondra,
Petr, Honzík D., Kuba.
Plamínci si odvezly STŘÍBRO z družstev a mezi
jednotlivci si Petr V. vybojoval svou první stříbrnou medaili.
Za Soptíky běžely 2 hlídky a lepší čas se započítal družstvu do hodnocení.
Běželi: Mikuláš, Marek, Alice, Matouš, Šimon,
Michal, Viktorie, Tereza, Martin a Isabela.
Do druhého kola, kde mohli závodit o medaili za
jednotlivce se dostali: Alice, Michal, Martin a Mikuláš. Nejvíc se zadařilo Mikulášovi H., který získal
BRONZOVOU medaili. Družstvo získalo celkové 5. místo.
Za Tazmány běžely také 2 hlídky a celkem 11 jednotlivců.
Běželi: Anna, Klára Marie, Adéla, Gábina, Jan Kam., Jan K., Vendelín, Lukáš, Jonáš, Tomáš Ch., Tomáš L.
Jelikož se Tazmánům v prvním kole dařilo a dokonce Anna L. měla první čas mezi děvčaty, celkově
se družstvo umístilo na 3. místě.
Za jednotlivce postoupili do druhého kola Anna, Klára, Gábina, Vendelín a Jan K. Bohužel časy
v druhém kole nestačily na bednu.
V sobotu 13.4. se na braškovském fotbalovém stadionu konalo 1. kolo soutěží v požárním
sportu pro dorost a dospělé. Vzhledem k technickým problémům s časomírou se neuskutečnily
požární útoky. Hlavní disciplínou tak byl běh na 100 s překážkami. Závod se započítával do okresního
kola jak v kategorii dospělých, tak v kategorii dorostu.
Braškovským závodníkům a závodnicím se
dařilo. Družstvo žen skončilo celkově druhé,
pouhých 9 setin za vítěznou Lhotou. V ženách
jednotlivcích obsadili naše ženy druhé, čtvrté,
páté, jedenácté a pětadvacáté místo. Nejlepšími
byly Julie Skopová, následovaná Marií Molavcovou a Helenou Laitnerovou.
Mezi dorostenci a dorostenkami až na jednu
bramborovou výjimku všichni startující získali
pódiová umístění.
Mezi mladšími dorostenkami vyhrála Anna
Langová, na třetím místě skončila Klára Marie
Novotná. Mezi středními dorostenkami byla třetí Eva Tomášková a mezi staršími dorostenkami
Eva Skopová druhá.
Za mladší dorostence běžel Vendelín Holer a za
střední dorostence Václav Burger. Oba dosáhli
na pěkná druhá místa ve svých kategoriích.

BELETRIE
Bauer, J. : Hrad mrtvých
Careyová , E. : Uzamčená minulost
Cook , R. : Šarlatáni
Fieldingová , J. : Špatná dcera
Francis , D. : Za trest
Jacobsová , A. : Panský dům
Jacobsová , A. : Panský dům a jeho dědictví
Koubková , Z. : Zlatá růže
Metz , M. : Námluvy s kocourem
Moreiera , V. : Má paní
Šachová , M. : Proti proudu řeky
Vondruška , V. : Duch znojemských katakomb
NAUČNÁ LITERATURA
Bednářová , L. : Háčkování. Hračky, ozdoby,
drobnosti.

Bílek , J. : Bílá místa české historie
Bohming , F. : Zahradničení den po dni
Carronová , C. : Čepice a kloboučky pro každou
náladu
Freund , A. : Květiny z papíru
Halada , J. : Osudy moudrých
Hanšpachová , J. : Hry pro maminky s dětmi
Horecká , Z. : Hrníčková kuchařka
Impelenová , H. : Stylová ponča a peleríny
Mills , E. : Džusy a smoothies pro každý den
Palán , A. : Raději zešílet v divočině.Setkání s
šumavskými samotáři
Petrc , J. : České klenoty UNESCO
Radingerová , E. : Moudrost starých psů
Sýkorová , B. : Tvoření z čajových sáčků

PŮJČOVNÍ DOBA: STŘEDA 16.00–18.30
Věra Přibylová, knihovnice

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE
Jozef PETRO: České klenoty UNESCO
Objevte skryté kouzlo nádherných českých památek. Navštivte místa, která jsou jednou provždy
spojena s českou historií a kulturou. Kniha vám také nabízí tipy na výlety za neméně krásnými a
zajímavými památkami, které usilují o zápis na seznam.
Veronika MOREIRA: Má paní
Jde o nesmrtelný příběh Jindřicha VIII. a Anny Boleynové. Že šokovali svým vztahem ? Ale co
to bylo proti ohromení, když jejich bouřlivá romance dospěla ke krvavému konci, kterému se i po
staletích zdráháme uvěřit.
Věra Přibylová, knihovnice

Okénko pro děti

NOVÉ KNIHY PRO VÁS:
Bešťáková , E. : Fanfrlínek. Příhody neposedného panáčka
Dahl, R. : Karlík a továrna na čokoládu
Foglar , J. : Chata v Jezerní kotlině
Gough , J. : Brumla a Remcík
Hamanová, N. : Pohádky dědečka Aloise z Pecky
Hrubín , F. : Dvakrát sedm pohádek
Kahoun,J. : O čertech, medvědech, myškách a všech malých přátelích
Kahoun , J. : Zvířátka z malinové paseky
Klimek , H.: Čumidlo a fujtajblíci
Lada , J. : Nezbedné pohádky
Strid , J. : O obrovské hrušce
Vostrý , M. : Kreslené vtipy pro děti

KVĚTEN
Měsíc květen se ujal své vlády a jak napovídá jeho jméno všechno
kvete – nejprve zlatý déšť u plotu, pak tulipány pod oknem a nakonec
i jabloně, hrušně a třešně v zahradě. V měsíci máji kdysi mládenci
stavěli děvčatům pod oknem májku, stužkami ozdobený stromek,
aby jim dali najevo, že je mají rádi. Z nebe na ně laskavě shlíží svatý
Florián, patron hasičů. Býval to římský voják, který tajně přestoupil na
křesťanskou víru. Na obrazech ho často vídáme, jak hasí hořící kostel.
Na jeho svátek by raději nemělo být moc větrno, aby toho roku nebylo
moc ohňů. V zápětí se na nás chystají tři mrazivci – Pankrác, Servác a
Bonifác. Touto dobou každoročně přichází výrazné ochlazení, protože
k nám několik dní proudí studený vzduch z polárních krajů. V květnu
bychom neměli také zapomenout na maminku, protože v tomto měsíci
se slaví Svátek matek. Určitě ji potěší, když jí namalujete přáníčko
nebo si třeba bez říkání uklidíte v pokojíčku.

CO NÁS ČEKÁ V SEZÓNĚ 2018–2019:
4.5.2019 závody v požárním útoku v Žilině
11.5.2019 Okresní kolo pro dospělé a dorost v Plchově
ZVEME VÁS:
24.–26.5.2019 pořádáme na Braškově Třídenní okresní závody Plamen (fotbalové hřiště).
1.6.2019 DĚTSKÝ DEN – 10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MLADÝCH HASIČŮ NA BRAŠKOVĚ
(u rybníka).
SCHŮZKY MLADÝCH HASIČŮ JSOU KAŽDÝ ČTVRTEK OD 16:30 HOD přípravka „PLAMÍNCI“ a ostatní
od 17:00 hod.
Již jsme zahájili venkovní tréninky na novém Hasičském hřišti za fotbalovým hřištěm.
SCHŮZKY MLADÝCH HASIČŮ JSOU KAŽDÝ ČTVRTEK OD 16:30 HOD PŘÍPRAVKA
„PLAMÍNCI“ A OSTATNÍ OD 17:00 HOD
JIŽ JSME ZAHÁJILI VENKOVNÍ TRÉNINKY NA NOVÉM HASIČSKÉM HŘIŠTI ZA
FOTBALOVÝM HŘIŠTĚM.
Markéta Chalupová, hlavní vedoucí Mladých hasičů

JARNÍ LIDOVÉ PRANOSTIKY:
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Duben chladný a deštivý – úroda nás navštíví.
Májová vlažička – naroste travička, májový deštíček – naroste
chlebíček.
Na mokrý duben – suchý červen.
Májová kapka platí nad dukát.
Pankráci, Serváci, Bonifáci! V máji jste nemilí chlapíci!
Studený máj, ve stodole ráj.
Medardova kápě – čtyřicet dní kape.

Z mateřské školy
Velikonoční svátky jsme ve školce tradičně přivítaly odpoledním tvořením pro rodiče a děti. Během
tvořivého odpoledne si rodiče se svými dětmi vyrobili dekoraci ,,Velikonočního zajíčka“ a upletli si
pomlázku. Jako pokaždé se akce velmi vydařila, bylo to příjemně strávené odpoledne. Naše školka má
pro děti nachystáno ještě mnoho výletů a akcí, pojedeme s dětmi na Petřín, do ZOO v Plzni, na návštěvu
divadla, chystáme pro děti ekologické vycházky, oslavu dne dětí, sportovní olympiádu apod. Velice
se těšíme na blížící se zahradní party ,,Rozloučení s předškoláky“ – tentokrát s tématem kovbojové
a indiáni. Zahradní party se bude konat v pátek 7. 6. 2019 od 15.30 hod. v prostorách zahrady MŠ.

Rádi bychom poděkovali všem rodičům za spolupráci s MŠ – za zajištění exkurze na letiště Václava
Havla, papírů a výtvarného materiálu pro děti, dárkových předmětů, různých drobných sladkostí a
za doplnění písku v pískovišti. Dále bychom chtěli poděkovat za poskytnutí ﬁnančního daru pro MŠ.
Velice si vážíme jakékoli pomoci a spolupráce.
Blíží se nám čas zápisu do naší MŠ – na všechny zájemce se těšíme v pondělí 13. 5. 2019 od 8.00 do
16.00 hod. v budově MŠ.
Kolektiv MŠ Braškov

ZÁPIS DO MŠ BRAŠKOV
na školní rok 2019–2020
V PONDĚLÍ 13. 5. 2019
v budově mateřské školy
OD 8.00 DO 16.00 HODIN
Rodiče si k zápisu přinesou vyplněné formuláře, které naleznou na
webu MŠ, nebo si je mohou vyzvednout přímo v MŠ.
S sebou přineste:
• Přihlášku dítěte do MŠ
• Evidenční list (potvrzený od pediatra)
• Občanský průkaz
• Rodný list dítěte
!!!! DOKUMENTY K ZÁPISU BYLO NUTNÉ AKTUALIZOVAT – PROSÍME
UCHAZEČE O KONTROLU ZDA MAJÍ VYPLŇENY SPRÁVNÉ AKTUÁLNÍ
DOKUMENTY POTŘEBNÉ K ZÁPISU. !!!!

Výtvarný kroužek při OÚ
Braškov
Gratulujeme Daně Pešulové ( 9 let ), která získala ocenění ve výtvarné soutěži „ Můj zvířecí kamarád“
pořádané Městskou knihovnou Kladno. Mezi 426 účastníky se umístila mezi prvními 20 nejlepšími.

MŠ Braškov přijme
kvalifikovanou

,,UČITELKU MŠ“
na plný úvazek

nástup od 26. 8. 2019
Zájemci mohou zasílat své nabídky a životopisy na adresu:
skolka@braskov.cz
Kontakt pro bližší informace: 312 698 514, 606 364 456

MŠ Braškov přijme

,,ŠKOLNICI“
do MŠ – plný úvazek

nástup od 19. 8. 2019
Zájemci mohou zasílat své nabídky a životopisy na adresu:
skolka@braskov.cz
Kontakt pro bližší informace: 312 698 514, 606 364 456

Fotbal

Vítání občánků obce Braškov

Naše A mužstvo přišlo do jarní přípravy zápasem se soupeřem z A-třídy, SK Doksy, ve kterém remizovalo 1 : 1. Po čtyřdenním soustředění u Berounky v Liblíně porazilo vedoucí celek okresního přeboru
Velké Přítočno 4 : 2 a nakonec porazilo celek Holubic hokejovým skóre 8 : 7.
Do jarní části soutěže přišlo naše mužstvo cenným vítězstvím na penalty nad rezervním celkem
Hostouně 4 : 3, poté porazilo rezervu Tatran Rakovník doma 3 : 0. Poté podlehlo celku Zavidova na
jeho hřišti 4:1, doma porazilo na podzim velmi silná SK Rakovník B 3 : 2 a v 18. kole porazilo celek
doposud na jaře neporažených Lán 2 : 0 na jejich hřišti. Tím na jaře náš celek získal cenných 12 bodů
po pátém hraném jarním kole, celkem tedy mají 32 bodů a již je s jistotou zachráněn a na podzim
opět přivítá celky z 1.B třídy.
Martin Kalenda

V případě zájmu o obřad „Vítání občánků“ zašlete vyplněný dotazník na adresu:
Obecní úřad Braškov
Dukelská 11
273 51 Braškov
Tel: 312 698 527
Event. zašlete e-mailem na adresu: ou@braskov.cz
Tabulku vyplňte čitelně hůlkovým písmem.
Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Jméno a příjmení matky:

Jméno a příjmení otce:

Trvalý pobyt dítěte:

Adresa k zaslání pozvánky na
akci „Vítání občánků“
(pokud se liší od bydliště):

Telefon/mobil:
Zimní příprava nejmenších fotbalistů SK Braškov v hale ve Velké Dobré
E-mail:
Souhlasím se zasláním pozvánky na akci „Vítání občánků.“ Svým podpisem dávám souhlas s využitím osobních údajů, a to pouze před
akcí „Vítání občánků“, z důvodu zaslání pozvánky na akci „Vítání občánků“. Souhlas je dáván OÚ Braškov - evidence obyvatel, Dukelská
11, 273 51 Unhošť. Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a informován/a ve smyslu ust. § 11,odst.(1) a (2) zákona č. 101/2000 Sb.
o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu
mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Dále stvrzuji, že jsem byl/a informován/a o právu
přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona.
Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné.

Datum:

,VMUVSOÐLPNJTF0¾#SBÚLPWTSEFŌOŒ[WFWÚFDIOZPCŌBOZEPQŰÐSPEOÐIPEJWBEMB)ÅKOB7BMEFLV
LEFCVEFVWFEFOŌUWSUßSPŌOÐLWÐDFáÅOSPWÌIP OBEBŌOÐIP IVEFCOÐIPGFTUJWBMVQPŰÅEBOÌIP
WFQSPTQŒDI-FUPISÅELV7FOEVMBW)PSOÐN#F[EŒLPWŒ

Podpis žadatele:

Dne 22. 6. 2019 pořádá kulturní komise OÚ BRAŠKOV

© redart.graphics 2019

1. cyklistické závody pro děti od těch nejmenších kategorií
na odstrkovadlech nebo motorkách až po ročníky 2009

22. ŌFSWOB 2019 od 1500
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Závody jsou určeny pro každého, kdo má
chuť si zazávodit a užít si dopoledne plné
zábavy pro celou rodinu. Start závodu
v 09.00 hodin na in-lineové dráze na Háji.
Přihlášky do soutěže zasílejte na:
okolohaje@gmail.com do 15.června 2019!
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Propozice a program závodu jsou zveřejněny na
obecním WEBU a rovněž budou vyvěšeny na startu.
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“Kolem
okolo
Háje“
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Ceny a občerstvení zajištěno – Všechny závodníky
srdečně zveme!!!

Křížovka
Citoslovce
odskočení

Malý osel

2. část
tajenky

Název
hlásky

Chemický
prvek

Lovec

Noční dravec

Patřící tobě

Autorský
arch. (zkr.)

Letní dětský
výcvik

Prudký

Smrštění

Cizí mužské
jméno

Vepřová
pochoutka

Písmo

Zvolání na
koridě

Dub
(anglicky)

Mezinárodní
svaz
(z franc.)

1. část
tajenky

Srdečnice

Kvůli

Rostlina

Spodek

Mladé obilí

Malý noční
hlodavec

Moderní

Hrob

Kanadský
hokejista

Španělská
řeka

Havíř

Lihovina

Tváře

Solmizační
slabika

Kus ledu

Blok chem. testů atletů (zkr.)

Investiční
banka (zkr.)

Svázané obilí

Chem. zn.
radia

Slovenské
zvratné
zájmeno

Dřevnatá
rostlina

Morák
Hybná síla

Plošná míra
Oborové
sdružení
badatelů
(zkr.)

Gibber

Akcie nár. veletrhu Praha (zkr.)

Spojka

Stáří

Pískař (hovor.
slovensky)

Kus dřeva
Severoč.
hnědouhelné
kamenné doly
(zkr.)
Lalok

Mužské
jméno

Hlavní město
Norska

Pouzdro

SPZ vozidel
Strakonic

Expres
informace

Povel

Jednotka
délky v Barmě

Americium
(chem. značka)

Básník

Čínská jednotka hmotnosti

Vědec

Přítmí

Ukrutník

Kravály
Jordánské
město
Cikán

Regionální
op. program
(zkr.)

Japonská
lovkyně
perel

Bohyně
v řecké
mytologii

Kosmické
těleso

Zápor

Turecký
důstojník

Prý
(slovensky)

Souhlas
(rusky)

Květenství

Japonská
sebeobrana

Vnímání

Chemický
prvek

Okraj

Brva

Obyvatel
N. Zélandu

Kaluž (nář.
slovensky)

Římsky
1500

Levá fronta
umění
(rus. zkr.)

Papoušek

Tropická
rostlina

Jednotka váhy
na Balkáně

Sací trubice

Kouzlo
(slovensky)

Hlas ovce

Český herec

Dosah
(zastarale)

SPZ vozidel
J. Afriky

Podlost

Čin

Rybí vajíčko

Zabrat

Hudební
forma

Jeřáb
Německý
určitý člen

Krev
(slovensky)

Letecká orient.
osa (zkr.)

Zalesněný
vrcholek

Cizí členovec

Spojka
Mužské jméno

Citoslovce
smíchu

Indická let.
společnost (zkr.)

Ženské
jméno

Plodnice
mající
vřecka

Nemoc

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

Nár. div.
koncert
mládeže (zkr.)

Část
zaklínadla

Mládě
jelena

Vydává Obec Braškov. Sponzoruje a tiskne Kartex Valdek.

Temnota

Pomůcka: Abraka, Ága,
Akebie, ANVP, Gibber,
Ekran, Kaka, NDKM,
Pieska, ŠI, UI
Římsky 2

