BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

březen 2016

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

8. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV
které se koná

VE PONDĚLÍ 21. BŘEZNA 2016 V 17.00 HOD.
NA OBECNÍM ÚŘADĚ BRAŠKOV
s tímto programem:

1.
2.
3.

Zahájení a kontrola plnění usnesení 7. zasedání
Účetní závěrka za rok 2015
Závěrečný účet vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2015
4. 1. změna rozpočtu na rok 2016 a revokace usnesení ZO ze dne 21. 12. 2015
5. Souhlas s převzetím pozemků pro výstavbu „Komunikace pro pěší a cyklisty Braškov, Valdek – V. Dobrá“ od KSÚS, ŘSD, SPÚ ČR a Rochebrune
6. Dodatek smlouvy s Ing. Filipem – PD projekce na „Komunikaci pro pěší
a cyklisty Braškov Valdek – V. Dobrá“
7. Aktualizace Programu rozvoje obce
8. 2 smlouvy s Noza s.r.o. – pasportizace komunikací a cyklostezky
9. Výběr zhotovitele a SoD na akci „Rekonstrukce oplocení sport. areálu J. Valeše“
10. Různé:
• Výběr zpracovatele projektové žádosti: Nákup velkokapacitní požární
cisterny pro JSDH Braškov
11. Diskuse
12. Usnesení a závěr

Valdecký rybník v zimě

Ročník: 26 Číslo: 1

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme tady jaro a dnes, kdy píši tento
článek, i období půstu. Masopust byl lepší
než půst. Ne, že bych tyto tradice striktně
dodržoval… Půst však není jen obdobím, ve
kterém by člověk měl být zdrženlivý vůči
všemu, co má rád, ale o co bychom mohli
a měli usilovat je náprava pokřivených
vztahů nejenom k druhým, ale i k sobě. A
teď praktické obecní věci jako jsou priority
investic v obci v roce 2016:
• nákup pozemků okolo braškovského
potoka s cílem vybudování parku
o výměře 3,5 ha,
• chodník z Valdeka na Velkou Dobrou
vedle krajské komunikace,
• úprava vjezdů na Toskánce ze silnice
I. třídy,
• oplocení hřiště Jaroslava Valeše.
Budeme se snažit získávat prostředky,
kde je minimální kofinancování obce.
Cílem zbytku volebního období je splatit
závazky obce vzniklé investicemi jak do
výstavby, tak nákupu majetku.
Rybník na Braškově je již vyčištěn,
napouštíme, což jsou jednoduché technické
kroky. Máme tady však jiný problém. Zatím se nenašel nikdo z obce, kdo by chtěl
a i správně vykonával funkci hospodáře
našeho braškovského rybníka. Touto cestou vás prosím, abyste se zamysleli nad
tím, kdo by s láskou tuto činnost vykonával. Pokud se nikdo nenajde, nezbyde než
rybník pronajmout.
Nutno poděkovat našim hasičům za
vzorně provedenou zimní údržbu obce. Též
nemohu nezmínit dlouholetou trpělivou a
soustavnou činnost ing. Kolrusze, který
jako předseda Komise pro ŽP důsledně ob-

last ekologie v obci naplňuje. Příkladem je
žádost Obce Braškov o vyloučení tranzitní
nákladní dopravy, kde od 27. 3. 2012 si pod
jeho vedením Obec Braškov dopisuje se
všemi institucemi a myslím, že se blížíme
k cíli. Můj soukromý názor je ovšem takový,
že jde o nekoncepční řešení. Jakoukoli silnici jakákoli obec znepřístupní nákladním
automobilům, odnese to jiná obec vyšší
koncentrací dopravy. Někudy totiž auta
jezdit budou. Správným řešením je nadregionální systémový pohled alespoň na úrovni
krajů. Tedy budování obchvatů měst a obcí.
Obchvaty ovšem představují nové zábory
půdy, tedy ekologické škody. Můžeme i říci,
že každý ekolog, který říká: „Přes moji obec
nákladní auta jezdit nebudou, postavme
obchvaty“, také říká – zvěř nebude schopna
migrovat a další pole a lesy přetnou silnice.
Z toho, co jsem řekl, asi vyplývá, že to není
otázka jasná. Pro nás ovšem platí – bližší
košile než kabát. A protože jsem starosta
Braškova, budu usilovat o snížení intenzity
nákladní dopravy přes naši obec, pyšný na
toto rozhodnutí nejsem.
Držím palce a vyjadřuji dík Jirkovi Petákovi, který dle mého názoru, odpovědně
vede fotbalisty v naší obci, a především se
mu daří podporovat naši fotbalovou mládež.
Těším se na hojnou účast na ekologicky zakázaných Čarodějnicích na Čertovce,
nikomu to neříkejte. Pevně věřím, že
mezi vámi, občany Braškova, Valdeka,
Toskánky není nikdo, kdo by úmyslně
šlápl na čolka.
Veselé Velikonoce.
Ing. Vladimír Dráb
starosta@braskov.cz

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
Usnesení

•

7. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne
21. prosince 2015 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) bere na vědomí:
informaci o plnění usnesení 6. zasedání zastupitelstva
b) souhlasí:
1. S odpisovým plánem pro rok 2016 a návrhem na vyřazení drobného majetku v pořizovací ceně
75.837,50 Kč
2. S výběrem zhotovitele a uzavřením smlouvy o dílo se spol. s r.o. Transportservices na akci „Revitalizace rybníka Braškov“ za cenu 984.557,64 Kč vč. DPH
3. S uzavřením smlouvy na TDI na akci „Revitalizace rybníka Braškov“ s ing. Janem Rysem za cenu
24.200 Kč vč. DPH
4. S uzavřením smlouvy na údržbu veřejné zeleně na rok 2016–2018 s Bc. Janem Novotným za cenu
352.465 Kč ročně.
5. S uzavřením smlouvy s TJ Sokol Braškov o výpůjčce sportovního areálu J. Valeše do r. 2022
6. S přijetím ﬁnančního daru a uzavřením darovací smlouvy se spol. s r.o. Stavimat ve výši 5.000 Kč
7. S oceněním pozemků, komunikace a veř. osvětlení U Hřiště reprodukční pořizovací cenou
8. S návrhem studie protihlukového valu mezi obcí Braškov a silnicí R/6
9. S pořízením el. časomíry na fotbalové hřiště podle cenové nabídky za 76.680 Kč
10. Se zapojením obce do pilotního projektu „Zvýšení kvality osvětlení průjezdních úseků silnic“
11. S uzavřením veřejnoprávních smluv č. 1, 2 a 3 o poskytnutí dotace TJ Sokol Braškov na celoroční
provoz ve výši 120 tis. Kč, 20 tis. Kč a 205 tis. Kč
12. S uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 4 o dotaci SDH Braškov ve výši 175.000 Kč
13. S uzavřením smlouvy o dotaci se Středočeským krajem na výdaje jednotky SDH v roce 2015 ve
výši 63.085 Kč.

24. schůze rady 1. 2. 2016
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu

•

schvaluje podání žádostí o dotace
• na projekt „Aplikace EVVO při prosazování environmentálních funkcí krajiny a stabilizaci rozsahu zastavěné části území v rámci přípravy, projednání a realizace změny
č. 1 Územně plánovací dokumentace obce Braškov“ z Programu 2016 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu“

•

schvaluje
• s aktualizací a rozšířením „Programu výstavby“
• s úhradou faktury 10 tis. Kč ak. sochaři Z. Maninovi za výrobu sádrového modelu protihlukového valu a modelu výsadby zeleně
• s návrhem programu 25. schůze rady 15.2.2016

c) schvaluje:
1. Změnu č. 5 rozpočtu obce na rok 2015
2. Rozpočet obce na rok 2016
3. Rozpočtový výhled na rok 2017–2019
4. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví z majetku ČR-Ministerstva vnitra ze dne 27. 1. 2015
pro jednotku SDH v účetní hodnotě 257.878,44 Kč
d) revokuje:
Bod b2) usnesení 6. zasedání ZO ze dne 30. 9. 2015 a souhlasí s přijetím daru od PKB a.s. ve výši
1 mil. Kč na kulturní, společenské, ekologické a podobné potřeby
e) prohlašuje:
Vyhlášku č.2/2015, o poplatku za komunální odpad, za neplatnou, protože je v rozporu se zákonem,
a nenabyla platnosti ani účinnosti
f) pověřuje:
starostu obce
podpisem dnes schválených a odsouhlasených smluv

25. schůze rady 15. 2. 2016, usnesení č. 1
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu

•

schvaluje
• termín a program 8. zasedání zastupitelstva 21.3.2016

•

souhlasí
• s úhradou kupních smluv s prof. Pejšou a spol.
• předčasnou splátkou úvěru ČS a.s. ve výši 3.900 tis. Kč
• s úhradou 1. splátky prodejny Jednota ve výši 1.200 tis. Kč v červnu 2016
• s aktualizovaným “Programem rozvoje obce“
• s ﬁnanční závěrkou MŠ Braškov za rok 2015 a převodem hosp. výsledku ve výši 15.715,13 Kč
do rezervního fondu školy.
• s návrhem programu 26. schůze rady 7.3.2016

•

ukládá starostovi obce
• předložit dnes projednané záměry a návrhy ke schválení zastupitelstvu obce

Usnesení
22. schůze rady 14. 12. 2015
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu

•

souhlasí
• s návrhem pilotního projektu osvětlení silnic I. a III. třídy
• s úhradou na provoz hřbitova M. Přítočno ve výši 41.964 Kč
• s aktualizací „Program výstavby“
• s doplněním a rozšířením programu 7. zasedání zastupitelstva
• s návrhem rozpočtového výhledu na r. 2017–2019
• s návrhem programu 23. schůze rady 18.1.2016

•

ukládá
• předložit zastupitelstvu dnes odsouhlasené závěry k projednání
• předložit zastupitelstvu k projednání návrh rozpočtu na r. 2016 a rozpočtový výhled na
r. 2017–2019

23. schůze rady 18. 1. 2016
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• výsledek hospodaření obce k 31.12.2015

•

schvaluje podání žádostí o dotace
• na projekt „ MODERNIZACE MATEŘSKÉ ŠKOLY BRAŠKOV“ z Programu 2016 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek ﬁnanční spoluúčasti na projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů
projektu.“
• na projekt „VÝSADBA A REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI BRAŠKOV“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a
zemědělství a závazek spoluﬁnancování projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu.“
• na projekt „OPRAVA CAS 25 LIAZ“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek
spoluﬁnancování projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu.“

souhlasí
• se zveřejněním záměru na pronájem rybníka Braškov
• s aktualizací „Programu výstavby“
• s objednáním pasportizace veř. osvětlení a energetického auditu
• s provedením pasportizace místních komunikací
• s navýšením kapacity MŠ a školní jídelny na 60 míst
• s úhradou faktury 20 tis. Kč ak. sochaři Z. Maninovi za vytvoření krajinné studie protihlukového valu vč. návrhu a modelu plastiky
• s návrhem programu 24. schůze rady 1.2.2016
• se záměrem na odkup části poz. p.č. 118/1, určeného úz. plánem na výstavbu veř. prospěšných
staveb, od MUDr. Brejníka za cenu 500 Kč/m2

25. schůze rady 15. 2. 2016, usnesení č. 2
Rada obce Braškov v dohodě se Zastupitelstvem obce Velká Dobrá za účelem výstavby „Komunikace
pro pěší a cyklisty Braškov, Valdek – V. Dobrá“
•

souhlasí
• s bezúplatným převodem části pozemků p.č. 390/1 (228 m2), p.č. 390/7 (354 m2) v k. ú. Braškov a p. č. 1399/3 (163 m2)a p.č. 1405/10 (330 m2) v k.ú. V. Dobrá od KSÚS Praha
• s bezúplatným převodem částí pozemku p.č. 390/6 (29 m2), p.č. 390/5 (23 m2), p.č. 390/4 (13 m2)
v k.ú. Braškov a pozemky p.č. 1489/6 (145 m2), p.č. 1489/4 (185 m2) v k.ú. V. Dobrá od ŘSD Praha
• s převodem pozemků p.č. 1489/7 (10 m2), p.č.1489/5 (333 m2), p.č. 1399/13 (1 m2), p.č 1405/11
(140 m2), p.č. 1405/5 (644 m2) a p.č. 1405/8 (109 m2) v k.ú. V. Dobrá a s uzavřením nájemní
smlouvy na tyto pozemky po dobu realizace stavby od Státního pozemkového úřadu ČR

Kontrola plnění usnesení 7. zasedání zastupitelstva
obce, konaného 21. 12. 2015
Zastupitelstvo vzalo na vědomí některé informace a zprávy a zprávu o plnění usnesení 6. zasedání
zastupitelstva.
Odsouhlasilo celkem 13 bodů, z nichž byla většina splněna:
• odpisový plán na r. 2016 a návrh na vyřazení drobného majetku
• uzavření smlouvy se zhotovitelem „Revitalizace rybníka Braškov“, která je dokončována při
výkonu stav. dozoru ing. J. Rysem
• smlouva na údržbu veř. zeleně na r. 2016-18 bude realizována
• smlouva s TJ Sokol Braškov o výpůjčce sportovního areálu byla uzavřena
• ﬁnanční dar od Stavimatu ve výši 5.000,-- Kč jsme obdrželi
• smlouvy o dotaci SDH Braškov ve výši 175 tis. Kč a o dotaci na výdaje jednotky SDH od
Středočeského kraje byly uzavřeny a realizovány
• ostatní odsouhlasené úkoly jsou rozpracovány
Schválilo:
• změnu rozpočtu na r. 2015, rozpočet na r. 2016 a rozpočtový výhled na r. 2017-2019 a smlouvu
o bezúplatném převodu vlastnictví z majetku ČR ministerstva vnitra pro jednotku SDH, která
byla realizována
Revokovalo:
• bod b2) usnesení 6. zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.9.2015 a odsouhlasilo přijetí daru od
PKB a.s.. Dar byl na účet obce převeden.
František Haas, místostarosta

Zprávy z obecního úřadu
Výsledek hospodaření obce k 31. 12. 2015
výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změně č. 4

výsledek od
začátku roku

%

P Ř Í J M Y

dohody
8 500 000,00

108%

platy za 12/2014

rozpočet po
změně č. 4

DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)

9 181 557,46

daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin.

2 058 907,36

pov.poj.na soc.zab.

220 133,00

daň z příjmů FO ze sam.v.č.

410 043,47

pov.poj.na zdr.poj.

142 138,00

daň z příj. fyz.os. z kap. výn.

239 758,24

zák.poj.odpovědnosti

3 701,00
9 801,00

daň z příj.práv.os.

2 225 964,00

právní služby

daň z přid.hodnoty

4 235 484,39

poj.obecního majetku

pop.ze psů,ost.daně
daň z nemovitosti

11 400,00
662 902,85

570 000,00

116%

NEDAŇOVÉ
pronájmy

54 000,00
90 910,46

nákup DHM ,NDM

50 646,00

10 000,00

62%

výtvarná dílna(garáž)-provoz

odpady

646 121,00

650 000,00

99%

voda(OÚ,pítka,Prodejna)

zn.na popelnice a BIO

521 286,00

2 191,00
42 786,23
6 715,00

plyn(OÚ,MŠ)

57 324,81
26 887,00

pytle na tř.od.

25 335,00

elektrická energie(OÚ)

popl.velk.a neb.odpad

99 500,00

služby pošt

správní poplatky

12 500,00

15 000,00

83%

Ekokom

69 672,00

70 000,00

výtěž.VHA

37 628,51

37 000,00

Ostatní nedaň.příjmy

4 855,47

8 000,00

61%

tiskopisy,ost.popl,voda- prodejna

2 617,00

úroky z BÚ

60 806,00

všeobecný mat.

6 202,00

ordinace-zál.elektřina

-5 405,00

popl.za měř.rychlosti v obci

odborné publ.

3 453,00

služby telekom.

37 786,44

100%

služby peněžn.ústavů

15 408,66

102%

zálohy pokladny
školení
nákup služeb

0,00
2 238,47

%

278 804,00

0,00
2 910,00
136 235,76

pohoštění

13 116,00

daně a popl.,kolky,

39 946,00

DOTACE - OÚ - státní správa

183 800,00

183 800,00

100%

řešení přestupků-Mě.Unhošť

DOTACE-čistící vůz

288 367,18

288 368,00

100%

opravy

173 635,00

kamerový systém-údržba

136 622,00

200 000,00

0

25 000,00

0%

39 308,50

60 000,00

66%
63%

DOTACE-Výtvarná dílna pro děti a dosp.

750 000,00

1 000 000,00

75%

DOTACE-Vítejte v Braškově

3 039 061,52

3 039 062,00

100%

DOTACE-Rwekonstrukce MŠ

5 870 476,96

5 870 000,00

99%

DOTACE-Rekonstrukce místních komunikací
Dar na kulturní,spol.,ekolog.apod.potřeby
DOTACE-Odbahnění rybníka

0

5 678 000,00

0%

1 000 000,00

1 000 000,00

100%

0

0,00

0%
100%

Dar VESETA-děti hasiči a fotbal

100 000,00

100 000,00

DOTACE-Úprava veř.prostranství

376 485,75

376 000,00

96%

Dar na kamerový systém

200 000,00

200 000,00

100%

2 156 957,37

2 157 000,00

91%

817 000,00

100%

DOTACE-Nová výsadba izol.zeleně
DOTACE-Hasiči provoz
DOTACE-revit.lesoparku Háj

63 085,00
816 962,00

Sponzorský dar ( Hospic knížete Václava)
úroky z úvěru
služby-čistící vůz

68%

30 000,00

48 000,00

vratka Mikroreg.Bratronicko,vratka ﬁn.vyp.chodník

114 216,29

117 000,00

98%

Valdecký háj-příspěvek

118 559,00

115 000,00

103%

6 618 497,86

7 130 000,00

93%

20%

celkem
INVESTIČNÍ:
projekty a inž.činnost-komun.

OSTATNÍ PŘÍJMY:

3 460,00

20 000,00

100 000,00

koﬁn.investic"Programu výstavby"

0

0

0%

Pilotní projekt

0

0

0%

Výtvarná dílna pro děti a dosp.

1 731 710,57

1 732 000,00

100%

Smlouva hasiči (Kyšice)

12 000,00

12 000,00

100%

Vítejte v Braškově-dopl.

2 115 871,00

2 031 431,00

104%

Smlouva hasiči (V.Dobrá)

24 000,00

24 000,00

100%

Revit.lesoparku Háj-galerie

241 979,43

242 000,00

100%

Příspěvek na VO kruhobvého objezdu

56 920,00

57 000,00

100%

Chodníky Toskánka (vjezdy)

0

0

0%

0

10 000,00

0%

Rekonstrukce MŠ

8 475 643,85

8 500 000,00

100%

Prodej pozemku-ČEZ

2 500,00

2 500,00

100%

Nová výsadba izolační zeleně-cesty Kyšice Braškov

2 408 452,04

2 400 000,00

100%

Stavimat-sponz.dar

5 000,00

5 000,00

100%

Úprava veř.prostranství

569 637,50

570 000,00

100%

54 000,00

54 000,00

100%

Odbahnění rybníka

Věcné břemeno

Hudební festival-sponz.dar

Rekonstrukce místních komunikací
PŘÍJMY CELKEM

25 621 055,07

30 733 730,00

83,00%

13 450,00

13 450,00

100%

16 928,00

17 000,00

100%

200 000,00

97%

pořízení kamer.systému (MŠ,výtvarná dílna)
náku pozemku č.66/1 a 50/14

MŠ - příspěvek na provoz

75 000,00

98%

200 000,00

200 000,00

100%

knihovna - knihy a odměna

63 432,53

60 000,00

106%

kronika - materiál a odměna

24 000,00

25 000,00

96%

Sbor pro občanské záležitosti

193 831,30

1 200 000,00

0%

0

0

0%

celkem

23 078 963,29

24 315 881,00

95%

29 697 461,15

31 445 881,00

94%

3 900 000,00

3 900 000,00

100%

nákup prodejny Jednota

35 910,00

25 000,00

144%

VÝDAJE CELKEM

muzeum sportu-provoz

150 304,61

135 000,00

111%

Splátka úvěru

rozvoj a podpora mlád.oddílu kopané

152 573,00

180 000,00

85%

12 068,54

15 000,00

80%

dětská hřiště

80%
100%

nové VO ul. V Podlískách
NEINVESTIČNÍ
73 269,50

10 000,00
7 300 000,00

doplatek pozemku-směna Havlík

V Ý D A J E :
opravy silnice,chodníky,údržba,rybníky

7 998,00
7 283 461,60

33 597 461,15

hřiště Valdek-dotace na provoz

150 000,00

150 000,00

100%

veřejné osvětlení - el.energie

275 169,00

300 000,00

92%

VÝDAJE CELKEM

-33 597 461,15

veřejné osvětlení - údržba

113 997,00

150 000,00

76%

PŘÍJMY CELKEM

25 621 055,07

veřejná zeleň+udržitelnost projektu čist.vůz

664 405,10

650 000,00

102%

odpady celkem (VaN,CZ ekologie)

695 011,41

700 000,00

99%

MPS zál.na známky

424 384,59

Výsledek hospodaření k 31.12.2014

3 619 113,29

likv.velko.odpad,pytle

270 626,82

Zůstatek BÚ celkem

3 292 707,21

nebezp.odpad

0

R E K A P I T U L A C E :

Čerpání úvěru
ROZDÍL

149 634,00

150 000,00

100%

Sdružení dobrovol.hasičů

342 740,02

350 000,00

98%

BÚ-70017 Rekonstrukce MŠ

41 964,00

100 000,00

42%

BÚ-80012-Rek.místních komunikací

3 035 313,36

3 300 000,00

92%

BÚ -94 ČNB

správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)

-326 406,08

z toho:

sportovní ativ.mladých hasičů
příspěvek na provoz hřbitova M.Přítočno

7 650 000,00

BÚ Spořitelna

odměny zastupitelstva

687 408,00

BÚ-2006 ČNB

platy zaměstnanců

880 516,00

ÚVĚR

3 063 268,36
0
0
229 280,62
158,23
-12 501 193,65

Zprávy z komisí
DOTACE ZE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Koncem minulého roku se podařilo Obci Braškov získat dotaci ze Středočeského kraje z Fondu
životního prostředí a zemědělství. Oblastí podpory byla revitalizace malých vodních toků a rybníků.
Tato dotace obci umožnila provést odbahnění dna rybníku, vyčištění břehů od travin, rákosu a náletových dřevin i s kořeny. Celkové náklady projektu s názvem Revitalizace rybníku – Braškov
se přiblížily k 990 tisícům korun, z nichž 935 tisíc korun tvořila dotace ze Středočeského kraje.
Zbývající náklady uhradila Obec Braškov ze svého rozpočtu. Zhotovitelem stavby byla společnost
TRANSPORTSERVICES, s.r.o z Kladna, která dokončila práce v lednu tohoto roku.
V jarních měsících obec začne čerpat dotaci ze Středočeského kraje z Fondu vzdělávání, sportu,
volného času a primární prevence v rámci Tematického zadání „Podpora vzdělávacích, volnočasových a sportovních aktivit“. Tato dotace zajistí Sokolu Braškov dostatek ﬁnančních prostředků

na rekonstrukci oplocení sportovního areálu. Celý areál a jeho zařízení tak bude zabezpečen proti
poškození. Celkové náklady projektu s názvem Rekonstrukce oplocení sportovního areálu
Jaroslava Valeše – Braškov se přiblíží k 490 tisícům korun, z nichž přibližně 460 tisíc korun
tvoří dotace ze Středočeského kraje. Zbývající náklady uhradí Obec Braškov ze svého rozpočtu.
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Ing. arch. Kateřina Dolejšová,
předsedkyně stavební komise

Zprávy z obecního úřadu
PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV  AKTUALIZACE ÚNOR 2016
NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)
NÁZEV AKCE – PROJEKTU

z toho

STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE
CELKEM

DOTACE

NÁKL.
OBCE

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE

MANAŽER
PROJEKTU

POZNÁMKA

REVITALIZACE RYBNÍKU BRAŠKOV

Po vypuštění bude rybník odbahněn a
revitalizován

985

936

49

Dokumentace zpracována.
Získána dotace, probíhá
výběrové řízení.

Ing. Dolejšová
T. Votava

Realizuje se, dokončení akce v r. 2016.

REKONSTRUKCE ULICE AKÁTOVÁ – II. část

Dokumentace zpracována, požádáno o
stavební povolení

1755

1404

351

Zpracována, urgováno vydání
stavebního povolení

Ing. Dolejšová

Budeme žádat o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE V ZÁTIŠÍ

Je zpracována dokumentace a přerušeno
stavební řízení o povolení akce pro
připomínky a nesouhlas vlastníků
nemovitostí.

1110

945

165

Je nutné dořešit odvedení
dešťových vod a úpravu
dokumentace.

F. Haas,
Ing. Doksanský

Budeme žádat o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE V DUBINÁCH

Požádáno o stavební povolení.

1049

892

157

Dokumentace zpracována a
požádáno o stavební povolení.

Ing.Dolejšová,
p. Haas

Bude požádáno o dotaci, připravuje se výběr. řízení na
zhotovitele.

REKONSTRUKCE ULICE K HÁJI
(Braškov – u sběrného místa)

Je zpracována dokumentace.

357

303

54

Je zpracována dokumentace a
vydáno stavební povolení.

Ing. Dolejšová,
p. Haas

Po vyhlášení vhodného dotačního titulu bude požádáno
o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE U DUBU

Zpracována dokumentace bez úvodní
části pozemku.

6500

0

0

Dokumentace zpracována,
zajistit stavební povolení.

Ing. Dolejšová,
Ing. Doksanský

Zatím nemůžeme požádat o dotaci pro nesouhlas
majitelky části pozemku ing. Čermákové.

TOSKÁNKA – DOKONČENÍ CHODNÍKŮ VČETNĚ
VSTUPŮ A VJEZDŮ

Jde o dokončení chodníků Toskánka a
jejich doplnění pro vjezdy a vstupy.

1000

0

1000

Ing. Dolejšová

Je požádáno o dotaci z IROP.

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ PRO DĚTI S UMĚLÝM
POVRCHEM

Bylo vydáno stavební povolení.

3185

3025

160

Upravuje se dokumentace.

Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová

Jde o osvětlení a zřizení plochy s umělým povrchem.
Vyhledáváme vhodný dotační titul.

KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ A CYKLISTY BRAŠKOV,
VALDEK – VELKÁ DOBRÁ

Vydáno územní rozhodnutí.

2150

1500

650

Je zpracována dokumetace
pro územní řízení a vydáno úz.
rozhodnutí.

Ing. Dolejšová,
p. Haas

Po zpracování dokumentace a staveb. povolení hledáme
vhodný dotační titul.

Zpracována studie.

Ing. Dolejšová

Nutno dořešit majetkoprávní vztahy a zpracovat projekt
event. požádat o dotaci.

Realizace závisí na dohodě o získání
REVITALIZACE BRAŠKOVSKÉHO POTOKA VČETNĚ pozemku. Zpracováno zaměření, které
REVITALIZACE STUDÁNKY, MOKŘADU A ZELENĚ je nutno rozšířit. Dokumentaci zajišťuje
p. Dobeš.

celkem cca 15000,
ale budou upřesněny

Dokumentace zpracována.
Ing.Dolejšová
Získána dotace pro TJ. Sokol
P. Stádník
Braškov. Vydán územní souhlas.

Dokončení akce v r. 2016.

1000

Hasičská stříkačka

T. Votava

O dotaci bude požádáno z IROP.

150

Zpracován záměr a žádost.

Ing. Dráb
Ing. Kolrusz

Požádáno o dotaci, vybrán zhotovitel ECODIS s.r.o.

Zatím nejsou známy.

Je připravena pasportizace a
energetický audit

Ing. Doksanský

Nutno vyhledat dotační titul a požádat o dotaci.

Zatím nejsou známy.

Probíhají přípravná jednání
a připravuje se zadávací
dokumentace jako podklad pro
soutěž na projektanta.

Ing. Dráb

Bude realizováno jen v případě získání dotace.

REKONSTRUKCE OPLOCENÍ SPORTOVNÍHO
AREÁLU J. VALEŠE

Bude zřízeno nové oplocení západní,
severní a východní části.

485

461

24

HASIČSKÁ TECHNIKA

Pořízení nové hasičské stříkačky.

7000

6000

PILOTNÍ PROJEKT - APLIKACE EVVO PŘI
PROSAZOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH FUNKCÍ
KRAJINY A STABILIZACI ROZSAHU ZASTAVĚNÉ
ČÁSTI VČ. ZMĚNY Č. 1 ÚZ. PLÁNU

Záměr schválen na 20. zasedání zastupitelstava 28.7.2014.

750

600

POSTUPNÁ OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Postupná obnova veř. osvětlení ve stadiu
přípravy.

Záměr schválen na 20. zasedání zastupiROZVOD OPTOVODIČŮ A VÝSTRAŽNÝ INFORMAČNÍ telstva obce 28.7.2014. Obsahuje místní
SYSTÉM V OBCI
rozhlas, kamerový systém, výkonný
internet, kabelovou televizi

REKONSTUKCE OBJEKTU NA HŘBITOVĚ MALÉ
PŘÍTOČNO

Je zpracován návrh studie, který byl projednán na schůzce starostů, spoluvlastníků hřbitova (M. Přítočno, V. Přítočno,
Braškova a Pl. Újezd).

Nejsou známy.

Zpracován návrh studie

Ing. Dolejšová

Předpokládáme získání dotace na zateplení a ﬁn.
spoluúčást obcí. Inž.činnost zajišťuje Obec Braškov.

ELEKTROMOBILITA

Záměrem je zřízení nabíjecí stanice pro
elektromobily

Nejsou známy.

_

Ing. Dráb

Bude realizováno jen v případě získání dotace.

OBECNÍ ARBORETUM NA HÁJI

Podrobnosti a údaje tohoto záměru zatím
nejsou známy

Objednáno u správce lesa
zpracování studie.

_

_

_

MODERNIZACE MŠ BRAŠKOV

Předmětem je zřízení klimatizace, osazení
žaluzií, stav. Úpravy šatny a venkovní
herní prvky.

3000

Ing. Dolejšová

Podána žádat o dotaci z rozpočtu Stč. kraje – FROM.

VÝSADBA A REVITALIZACE ZELENĚ

Revitalizace zeleně v MŠ a doplnění
výsadby.

890

Ing. Dolejšová

Požádáno o dotaci z rozpočtu Stč. kraje – Fondu ŽP a
zemědělství

OPRAVA HASIČSKÉ STŘÍKAČKY

Rekonstrukce vozu LIAZ

500

T. Votava

Požádáno o dotaci z rozpočtu Stč. kraje – Fondu
dobrovolných hasičů a složek IZS.

SPORTOVNÍ HALA

Jde o výstavbu nové sportovní haly v
souladu s územním plánem, ale nutno
získat pozemek.

50000

Zpracována studie

Předpokládá se dotace ze životního prostředí.

KOMENTÁŘ K AKTUALIZOVANÉMU „PROGRAMU ROZVOJE OBCE BRAŠKOV“, KTERÝ BYL SCHVÁLEN NA 25. SCHŮZI RADY OBCE DNE 15. 2. 2016
Program se souhrnem představ, návrhů a cílů rozvoje obce, jejichž realizace přechází do dalšího volebního období a samozřejmě je podmíněna získáním dotací pro jednotlivé v něm uvedené akce.
Z Programu jsme vypustili akce dokončení v r. 2015 (Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ; Muzeum sportu; Výtvarná dílna pro děti a dospělé; Rekonstrukce komunikací K Háji, Akátová a V Podlískách;
Úpravy veř. prostranství v obci Braškov – výsadba nové zeleně; Nová výsadba izolační zeleně v obci Braškov a obnova polních cest. Byl také pořízen komunální čistící stroj.)
V současné době je dokončována Revitalizace a odbahnění rybníka v Braškově. V tomto roce by mělo být rekonstruováno oplocení sportovního areálu J. Valeše, nová hasičská stříkačka, modernizace MŠ,
výsadba a revitalizace zeleně v MŠ a oprava hasičské stříkačky.
Předpokládáme, že se podaří také realizovat, nebo alespoň zahájit výstavbu komunikace pro pěší a cyklisty Braškov, Valdek – V. Dobrá.
Pro rekonstrukci zbývajících místních komunikací je připravována dokumentace, požádáno o stavební povolení (u některých je již vydáno), ale realizace těchto akcí závisí, jak už bylo v úvodu řečeno, na
získání dotací. Nelze je ﬁnancovat z vlastních prostředků. Zbývající v Programu uvedené akce jsou v různém stadiu přípravy.
František Haas

Zprávy z komisí
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRO NÁS NENÍ JEN FRÁZE
Velké klimatické výkyvy ve světě v posledních letech sebou nesou nejen bleskové povodně, tornáda a oteplování planety, ale i nezvyklá
sucha. Jde skutečně o globální změny, protože
jsou zaznamenávány na všech kontinentech
naší planety. Sucha se projevují dokonce i na
snížení průtoku veletoků, jako je například
Amazonka. Státy jihozápadní Evropy vzdorují
katastrofálnímu suchu již od začátku tohoto
století. Evropská agentura pro životní prostředí
EEA má chmurné prognózy. Obává se dokonce
novodobého stěhování národů, kdy se klimatičtí
uprchlíci budou počítat na miliony. Například na
polovině území Francie už je zakázáno požívat
pitnou vodu na mytí aut, napouštění bazénů a
na zavlažování parků, hřišť a polí. Tyto globální
změny klimatu se samozřejmě nevyhýbají ani
Česku. Český hydrometeorologický ústav ČHMÚ
nemá pro nás dobré zprávy. Podle Jana Pretela
se 9 nejteplejších roků od zahájení pravidelných
měření v roce 1860, vyskytlo v posledních
letech. Nejteplejším byl rok 1998, následovaný
roky 2002,2003 a 2004. Hrozí nebezpečí lesních
požárů a omezení zemědělské produkce. ČHMÚ
podle posledních modelů klimatických změn
předpovídá tyto obecné závěry:
• Bude se i nadále oteplovat
• R o č ní úh r n s r á ž e k s e n e b u d e p ř í li š
Orlická nádrž při poklesu hladiny o 4 m
významně měnit (severně od ČR se očekává
nárůst srážek a na jih od ČR pokles srážek)
• Předpokládá se změna ročního rozdělení
srážek – nárůst v zimě a pokles v létě
• To znamená dopad na sucho velmi nepříznivý. V zimě bude sice více srážek, ale bude tepleji,
takže se nevytvoří dostatečná zásoba sněhu. Proto na konci zimy nebudou dostatečně dotovány
podzemní vody a voda odteče. V létě bude tepleji, takže větší výpar spolu s menší dotací podzemních vod znamená sucho!
Bohužel není mezi našimi řekami žádný významný veletok, jako je například Dunaj či Rýn. Proto
jsou průtoky všech našich řek v ohrožení. Například všechny přítoky Vltavy se blíží k historickému
minimu. Průtok je nadlepšován jen vltavskou kaskádou (cca 20 m 3/sec) tak, aby Prahou protékalo
min. 40 m 3/sec. Tento stav je však umožněn pouze snižováním hladin v nejvodnatějších nádržích
kaskády – Lipno a Orlík. I to však má své meze. Na Orlíku to má být 4 m pod normálem, protože
další snižování ohrožuje podnikání a související rekreační využití nádrže i okolních obcí. Pokud
by však přetrvávalo současné sucho, je to únosné jen do dubna 2016.
Ani na Labi není situace lepší. Již delší dobu je průtok menší než 80 m 3/sec, což neumožňuje
splavnost pro nákladní a osobní dopravu. Kdyby nebyl průtok nadlepšován vltavskou kaskádou a
přehradami na Ohři (Skalka, Nechranice a Kadaň), bylo by dokonce překročeno historické minimum
40 m 3/sec. To bylo právě v dobách před výstavbou uvedených vodních děl. Pro zajímavost naproti
tomu při povodních v roce 2002 byl průtok 4925m 3/sec, což je 60× více, než současný stav.
Půdní sucho neohrožuje jen hladinu podzemních vod, ale i zemědělskou produkci. Ministr
zemědělství poskytl Lidovým novinám zajímavý rozhovor již v říjnu loňského roku. Mimo jiné
v něm uvádí, že v ČR je vytipováno asi 70 lokalit pro budování menších vodních děl. Má jít o menší
a středně velké vodní nádrže. Velká pozornost bude věnována ochraně půdy proti vodní erozi. Dosáhne se toho jak pozemkovými úpravami při dělení některých lánů, tak promyšlenou a střídavou
setbou zemědělských plodin. Současně probíhá analýza potřeby akumulačních nádrží pro závlahové
systémy, protože některé menší vodní toky už nemají potřebnou vydatnost, nebo dokonce vysychají. Trend sucha probíhá už 25 let, avšak nejvýraznější je v posledních třech letech. Proto budou
dotacemi podporována všechna další opatření, která pomohou zadržet vodu v krajině. Ať
jde o vytváření meandrů na potocích, tak o mokřady, rybníky, nádrže, či poldry. Jen tak je možno
snížit ztráty vody při bleskových nebo přívalových srážkách. Tato opatření mají významný přínos
nejen při nadlepšování průtoků v době sucha, ale i při ochraně proti povodním.
Situace se však trvale zhoršuje zábory zemědělské půdy zejména pro obří skladová hospodářství, parkovací plochy u hypermarketů, pro výrobní haly a satelitní městečka. Denně tak
developeři a stavbaři ukrojí z české krajiny 13 hektarů zemědělské půdy. Například jen za tři
čtvrtě roku 2013 se takto zastavělo 220 tisíc metrů čtverečních! Od roku 2000 do roku 2010 se
podíl nefragmentované krajiny (nezastavěné) snížil ze 68,6 na 63,4 procenta. Experti předpokládají, že při stávajícím trendu budeme v roce 2040 na 50 procentech! Do betonu a asfaltu se
však voda opravdu nevsákne.
Zadržení vody v krajině a snížení jejího odparu významně přispívá samozřejmě také výsadba stromů, keřů, remízů a zatravňování. V tomto směru jsme v katastru naší obce nezaháleli.
Jen v uplynulých šesti letech jsme vysázeli 1016 ks stromů, 218 ks keřů soliterních, 200 ks keřů
růžových, 5 343 ks keřů v izolační zeleni a 2805 m 2 keřů pokryvných ve skupinách. Kromě toho
bylo zatravněno 71 440 m 2 obecních ploch. Tím se podařilo obnovit a revitalizovat polní cesty s
alejemi, vytvořit zelený prstenec kolem obce, izolační zeleň u silnic a u dálnice, revitalizovat dětská
hřiště a návsi včetně rybníků.
Pokusíme se naplnit i záměr vytvoření mokřadu, resp. retenční nádrže na Braškovském potoku
za čistírnou odpadních vod (ČOV). Výhodou je, že tento záměr je v souladu s Územním systémem

Retenční nádrž pod Unhoští

Odbahnění Braškovského rybníka
ekologické stability (ÚSES) obce Braškov. Jedna taková nádrž již byla vybudována na tomto potoku
pod městem Unhošť.
Vodní režim v obci posílí jistě i zvýšení kapacity Braškovského rybníka po jeho odbahnění,
které právě probíhá.
Pokles hladiny spodních vod je velmi znepokojivý. Objevují se i úvahy o propojování vodovodních
soustav, protože v některých regionech je stav kritický. V této souvislosti narůstají obavy z možného nárůstu cen vody. Značná část vodáren v ČR je totiž ve vlastnictví zahraničních ﬁ rem, které
zřejmě zajímají zisky z našeho přírodního bohatství více, než technický stav trubek v rozvodné síti.
K regionům, s jejichž vodou hospodaří zahraniční vlastník, patří bohužel i Kladensko. Jak známo,
jde o francouzskou ﬁ rmu VEOLIA. Pokud se síti nevěnuje patřičná péče, dochází ke ztrátám vody,
které jsou však součástí ceny, účtované domácnostem.
Ing. Jiří Kolrusz

Hasiči informují
V prosinci loňského roku proběhlo praktické cvičení jednotky zaměřené na evakuaci a vyprošťování osob z budov i automobilů.

VELIKONOČNÍ

(SBmDLÅÛQSBWB)ZOFL)PMFS

HASIČSKÝ PLES

Na první výjezd v roce 2016 čekala naše jednotka celých 23 dní. Poplachová siréna zazněla
v sobotu 23. ledna v 17.20. Bohužel nějak nezafungoval přenos dat a tak nevyjel z tiskárny příkaz k výjezdu a i mobilní telefony členů jednotky nezobrazovaly žádnou SMS z KOPIS, kam že
to má jednotka vyrazit zasahovat. Poplachová siréna byla spuštěna manuálně. Ohlašovatel byl
naštěstí člen jednotky, a tak CAS 25 LIAZ 101 s posádkou 1+3 vyrazila do ulice V Podlískách na
požár kompostéru. Ten byl likvidován jedním vysokotlakým proudem. Na místo ještě dorazila
CAS 30 TATRA 7 ze stanice HZS Kladno. Škoda způsobená požárem byla minimální – pouze
plastový kompostér.
Další výjezd proběhl dne 7. 2. 2016. Ve 12.26 vyjela z tiskárny strohá zpráva příkazu k výjezdu:
D6, směr KV, DN OA ve svodidlech, cca 17. km, tmavé barvy, Audi combi, hlásil projíždějící řidič
z protisměru. Jednotka vyjela s CAS K25 LIAZ 101 v počtu 1+3. Na místě události prováděla
tzv. krytí zasahujících členů RZA stanice HZS Kladno a poskytnutí zázemí pro osádku havarovaného vozidla, včetně ošetření drobného zranění řidiče. Po odjezdu RZA prováděla zajištění místa
nehody do příjezdu PČR.
Závěrem bychom vás chtěli pozvat na náš již tradiční Hasičský ples, který se koná dne 26. 3.
2016 od 20.00 hodin v hostinci „U Chalupů“.
Hasiči Braškov

26. 3. 2016 od 2000
sál hostince „U Chalupů" na Braškově
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VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ
V novém roce jsme se vydali hned 9. ledna na výlet do plzeňské Techmánie. Měli jsme 3 hodiny na
prohlídku velké haly, kde jsme si mohli vyzkoušet fyzikální, optické či ﬁlmové jevy a triky v praxi. A dále
hodinu na planetárium.

V sobotu 5. 3. 2016 jsme podnikli další výlet, a to do herny Lasergame v Praze 5. Rozdělili jsme
se na 2 skupiny – Tazmány a Soptíky. Každá skupina hrála hodinu a během ní si zahrála 4 hry. Hra
se líbila nejen dětem, ale i vedoucím.

Rádi bychom Vás pozvali na:
• Hasičskou zábavu
26. března 2016 v hospodě U Chalupů
• Čarodějnice 30. dubna 2016
• Okresní závody Plamenu mladších a starších žáků 27. – 29. května 2016
na fotbalovém hřišti

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Hledáme nové děti, které si chtějí užít legraci, naučit se
hasičským dovednostem, jezdit na závody, výlety a v létě na
hasičské soustředění.
23. 1. 2016 jsme se zúčastnily závodů ve Pcherách, které pořádal Brandýsek. Děti plnily 16 úkolů,
kromě hasičských si vyzkoušeli i jiné dovednosti (zatlučení hřebíku, kimovku, hádanky atd.). Oběma
družstvům se dařilo a byla stříbrná.
27. 2 . 2 016 j s m e
s h a sičaty př ipravili
pro všechny děti
z obce ma š k a r ní odpoledne. Nazvali jsme
jej „Mořský svět“. Děti
při příchodu obdržely
kartičku pro splnění 6
úkolů (vylovení rybiček,
postavení loďky z papíru, vyrobení zápichu s
rybou atd.). Děti, které
splnily všechny úkoly, si
mohly u pirátů uloupit
z truhlice čokoládový
poklad. Po soutěži se
hrála židlovaná, tanec s
balonem atd. V průběhu
odpoledne porota vybrala nejhezčí 3 masky,
v kategoriích do 7 let,
nad 7 let a ručně vyrobená maska. Myslím, že se maškarní vydařilo, soutěží se zúčastnili i rodiče
a babičky.

Zájemci přijďte ve čtvrtek v 17 hodin.
Při pěkném počasí trénujeme na Toskánce, při špatném počasí jsme v hale na valdeckém
fotbalovém hřišti.
M. Chalupová,
vedoucí Mladých hasičů

A léta běží…
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Rozloučili jsme se s našimi občany:
Josef BENEŠ
Milan DRTINA

8. 1. 2016 (81 let)
8. 1. 2016 (74 let)

Čest jejich památce

Zprávy z mateřské školky
Vážení čtenáři, rádi bychom se s Vámi podělili o několik krásných zážitků, které jsme v naší
školce zažili a které nás ještě čekají.
V únoru jsme se s naší školkou vydali na exkurzi do Prahy na Letiště Václava Havla. Ujal se nás
milý pan průvodce, který nám nejprve ukázal model celého letiště ve vstupní hale a potom nás čekala
opravdová kontrola – prošli jsme rámem a naše oblečení rentgenem. Po této kontrole na nás čekal
autobus, který nás zavezl k hasičům. Tam nám ukázali veškerou techniku, kterou na letišti používají
a vysvětlili nám, co práce hasičů na letišti obnáší. Sledovali jsme, jak letadla startují a přistávají, také
jsme se mohli podívat na práci leteckého navigátora. Viděli jsme, jak letadla tankují palivo, jak se připojují
k letadlu ,,choboty“, kterými nastupují a vystupují pasažéři. Tento výlet byl pro všechny velký zážitek.
Ve školce jsme také oslavili Masopust a užili jsme si karneval. Přišli jsme v maskách za piráta,
princezny, housenku, červenou karkulku, Minnie, čaroděje, vojáka, hasiče a za další krásné masky.
Celé dopoledne jsme tančili, zpívali, soutěžili a radovali se.
Ve školce nás čeká ještě spousta krásných výletů a zajímavých akcí. Vzhledem k blížícím
se Velikonocům nás čeká další tvořivé odpoledne pro rodiče a děti. Děti si s rodiči budou moci
přijít upéct a nazdobit velikonoční perníčky. Doufáme, že se nás sejde co nejvíce a odpoledne si
krásně užijeme.
Kolektiv MŠ

Knihovna
CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ? VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
BELETRIE
Fieldingová , J. : Povídej co vidíš
Fousek , J. : Deník starého muže
Fousek , J. : Myšlenky nahlas
Fousek , J. : Smích je živá voda
James , EL. : Grey
Keleová-Vasilková , T. : Modrý dům
McBain , Ed. : Deset plus jedna
Poe , E. A. : Jáma a kyvadlo
Svěrák , Z. : Filmové příběhy
Viewegh , M. : Biomanžel
Vondruška , V. : Adventní kletba
Vondruška , V. : Mrtvý posel
Vondruška , V. : Zdislava a ztracená relikvie
NAUČNÁ LITERATURA
Borská , I. : Praha má tajemná
Čechura , Karel IV.
Frolík , F. : Osobnosti Kladenska
Liška , V. : Panovníci českých zemí
Musilová , I. : Andílci
Peasovi , A.B. : Proč muži lžou a ženy pláčou
Kde má cvrček uši aneb Chytrej jako rádio
Legenda Karel Gott

Marek Eben a hosté Na plovárně
Putování přírodou
KNIHY PRO DĚTI
Brezina , T.C. : Netvor z hlubin
Brezina . T.C. : Ostrov děsivých goril
Brezina , T.C. : Záhadný duch
Dahle , S. : Víla Jahůdka
Kahoun , J. : Ježibaba na koloběžce
Kubišová , M . : Malujeme na oblázky
Miler , Z. : Krtek a autíčko
Miler , Z. : Krtek v zimě
Švorc , L. : Pohádky od řeky Berounky
Vostrá , A. : Co dělá vítr, když nefouká
Lipánek a Méďa
Oblíbená origami zvířátka
KNIHY PRO DĚTI
Čechura , R.: Maxipes Fík
Jiránek , V.: Bob a Bobek, králíci z klobouku
Kincl , J.: Rákosníček
Košlerová , E.: Příběhy včelích medvídků
Lobel , A.: Kvak a Žbluňk jsou kamarádi

Okénko pro děti
Milé děti ,
blíží se Velikonoce, svátky, které máte určitě rádi. Přečtěte si alespoň něco o lidové tradici těchto
jarních svátků.

PŮJČOVNÍ DOBA: STŘEDA 16.00–18.30 HODIN.

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE
Táňa Keleová-Vasilková: MODRÝ DŮM
Děj se odehrává na samotě, v malém domě, kde se na Vánoce setkává velká rodina. Postupně se
před námi odvíjí nejen osudy, ale i charaktery lidí, které spojuje charismatická a silná osobnost –
jejich matka, která oplývá moudrostí a láskou. Přestože svoje děti miluje, vidí i jejich nedostatky
a slabost. Příběhy členů jedné rodiny se odkrývají v průběhu tří svátečních dnů. Někdy opravdu
stačí tak málo, aby se toho v životě tolik změnilo…
MAREK EBEN A HOSTÉ NA PLOVÁRNĚ
Oblíbený moderátor zpovídá 23 osobností z řad umělců, vědců, sportovců, ochránců přírody,
historiků a válečných veteránů.
Ilona Borská: PRAHA MÁ TAJEMNÁ
Poutavé vyprávění o Praze, její historii a tajemstvích. Dozvíte se kde nejvíce straší, kde
se scházely pražské cechy, kde se konala poslední poprava v Praze nebo kde žili slavní cizinci
i kam chodili na pivo.
Věra Přibylová, knihovnice

ČINNOST KNIHOVNY V ROCE 2015
V roce 2015 navštěvovalo knihovnu 129 registrovaných čtenářů, z toho 33 dětí. Ve skutečnosti má knihovna čtenářů mnohem více, protože registrovaní čtenáři na svůj čtenářský průkaz
půjčují knihy i pro ostatní členy rodiny. Celkem bylo uskutečněno v knihovně 1 132 návštěv a
bylo půjčeno 4 087 svazků knih.
Knihovna má ve fondu 3 870 svazků knih a 7 titulů časopisů (Květy, Vlasta, Týna, Instinkt,
Dům a zahrada, Receptář, Praktická žena). Bylo zakoupeno 153 nových knih. Náklady na pořízení
knih a časopisů činily 40 743 Kč. Knihovní fond je nadále doplňován pravidelnými soubory knih
ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně (6 souborů, 321 svazků knih). Tento způsob doplňování
zajišťuje všem čtenářům rozšířený pravidelný a pestrý výběr knih.
Pro studenty a žáky škol byla zajišťována v rámci meziknihovní výpůjční služby ze Středočeské
Vědecké knihovny v Kladně požadovaná literatura, kterou v naší knihovně nemáme k dispozici.
Knihovna od roku 2007 pravidelně i nadále pořádá VÝTVARNÉ KURZY pro dospělé, které
dávají možnost naučit se různé výtvarné techniky a pracovat s různými materiály (Pedik, Fimo,
Batika, Smaltování bez pícky, Adventní svícen, Vánoční korálkové ozdoby).
Byly uspořádány dvě výstavy (velikonoční a vánoční).
Také v tomto roce pokračoval KROUŽEK MLADÝCH VÝTVARNÍKŮ. Děti se scházely každý
pátek (kromě školních prázdnin a svátků). Těší nás, že tato tvůrčí činnost děti zajímá a že se stále
zdokonalují. Z prací těchto malých výtvarníků byla uspořádaná velká výstava v zasedací síni OÚ.
Poprvé byla v naší knihovně 28. března uspořádána akce „Noc s Andersenem“. Je to akce
knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovně u příležitosti výročí
narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. V naší knihovně se sešlo 24 dětí a
čekalo na ně noční dobrodružství v podobě her, čtení a promítání pohádek.
Knihovnu také navštívily děti z místní mateřské školky, aby se seznámily s knížkami a pohádkami přímo v knihovnickém prostředí.
V obci je o knihovnu stále velký zájem jak ze strany občanů, kteří ji hojně navštěvují, tak ze
strany zastupitelů, kteří knihovnu podporují a ﬁnančně zajišťují.
Věra Přibylová, knihovnice

Z knihy Kláry Trnkové: Velikonoční koledy, zvyky a obyčeje naší babičky
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TJ SOKOL BRAŠKOV

PŘÍPRAVKA

V sobotu 20. 2. 2016 dosáhli nejmenší reprezentanti obce – fotbalisté – výrazného úspěchu při
pěstování této krásné, na světě snad nejrozšířenější hry.
Na silně obsazeném turnaji, který se konal v Unhošti, obsadili krásné první místo.
V konkurenci oddílů z Velké Dobré, Hřebče, Libušína, Hostivic a domácích se podařilo trenérům
Kalendovi s Houškou sestavit z mladých nadějí takový tým, jenž vybojoval trofej nejcennější!
V Unhošti naši obec vzorně reprezentovali – M. Jirkovský, M. Halaša, A. Konečný, R. Kopečný, M. Houška, D. Votruba, J. Kalenda a A. Kysel.
Do budoucnosti tedy lze jen doufat, aby mládeži tento elán vydržel a další úspěchy jim nejen
výbor TJ Sokol, ale snad i další obyvatelé obce ze srdce přejí.

aktuální informace a starší čísla BN naleznete na webu: www.braskov.cz
Vydává Obec Braškov
Sponzoruje a tiskne Kartex Valdek

Zvířecí žrádlo Sto jednotlivin
(zastarale)
téhož druhu

