BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

duben 2017

Ročník: 27 Číslo: 1

Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové, Vy všichni z Braškova, Valdeka, Toskánky,
zima byla bohatá na srážky, už dlouho tomu tak nebylo a květena trpěla,
rybník na Braškově je plný po okraj. Školka byla předána, doufám po poslední
rekonstrukci, a je připravena s výkonem šedesáti dětí. V obci máme 35 malých
fotbalistů, kteří trénují, takže dorost z našich zdrojů bude. V kronice zapsáno,
v 19. stol. opakovaně navštívil naši obec syn Františka Josefa I. Rudolf a Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny ČR navštívil naši obec 22.3. 2017, díky
paní poslankyni ing. Miloslavě Vostré. Peníze pro obce budou. Toto faktograﬁe
naší obce. Přesuňme se do jiného žánru, křesťanské symbolice Velikonočních
svátků, která k nám všem promlouvá. „Druhý člověk je Darem. A zaslouží si
úctu, přijetí a lásku.“ Poselství papeže Františka k roku 2017.
Velikonoční čas je časem obětování, odpuštění, vzkříšení a naděje. Syn Boží
a člověk, se za nás všechny obětoval, aby smyl naše viny, hříchy, zlobu a zášť,
svojí obětí je proměnil, přetavil v Lásku k lidem, pro lidi a vše živé. Milujme se,
buďme tu jeden pro druhého, nejen velikonoční zpovědí, ale stále, odpouštějme
si naše viny , zbavme se všeho zlého v nás, abychom sami sobě a lidem kolem
nás otevřeli cestu světla, pokoje a míru a vzájemnosti.
Energie země i slunce, tepla i světla prýští, otevírá se nový cyklus života. Je
jen na nás, na našem osobním rozhodnutí, jak s touto novou jarní živou silou
naložíme, zda jí využijeme ke tvoření, budování a lásce, či k destrukci, nepřátelství a negaci. Čas velikonočních oslav startuje zrod. Opět je teplo, můžeme
se společně scházet, tančit, zpívat a radovat se, společně po zimě poklidit naši
obec, připravit hranici na pálení čarodějnic, osít záhony a lemy chodníků květinami pro potěchu nás všech.
To vše můžeme, volba je na každém z nás.

„Chceš-li udělat něco pro světový mír, jdi domů ke své rodině“, řekla Matka
Tereza, nositelka Nobelovy ceny míru.
Chceme-li my, udělat něco pro světový mír, dokažme spolu pospolu přátelsky, v míru a lásce žít v jedné obci, neb ta je obrazem země. Zvládneme-li to
my, v jedné vsi, je pak možnost, že takových vsí se najde ve světě tolik, že péčí
o svoje blízké a obecní komunitu, dosáhneme světového míru.
Naivní, romantická, avšak ne pohádka. Je to naděje, kterou nám nastupující
jaro a velikonoční svátky nabízí.
Ing. Vladimír Dráb
starosta@braskov.cz

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

14. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV

1.
2.
3.
4.
5.

které se koná

VE ÚTERÝ 11. DUBNA 2017 V 17.00 HOD.
NA OBECNÍM ÚŘADĚ BRAŠKOV
s tímto programem:

To byla Ladovská zima

6.
7.
8.
9.

Zahájení
Kontrola plnění usnesení 13. zasedání
Schválení zadání změny č. 1 územního plánu obce Braškov
Účetní závěrka za rok 2016 a výsledek hospodaření
Závěrečný účet obce za rok 2016 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce
Program rozvoje obce
Záměr na směnu pozemků
Různé:
• Zmocnění rady obce a informace o rozpočtových změnách č. 1 a 2
Usnesení a závěr

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
Usnesení

Usnesení

12. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne
19. prosince 2016 na OÚ Braškov

38. schůze rady 30. 11. 2016
Rada obce Braškov po projednání:

Zastupitelstvo obce po projednání:

•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• návrh na vyřazení drobného majetku

•

souhlasí
• s návrhem změny č. 6 rozpočtu obce
• s návrhem rozpočtu obce na rok 2017
• s aktualizací tabulky „Program rozvoje obce“
• se zveřejněním záměru na pronájem části poz. p.č. 245/15 spol. T-Mobile a.s.
• s pronájmem zemědělských pozemků p.č. 66/1 a 50/14 ing. Čermákovi

•

schvaluje
• návrh programu 12. zasedání ZO dne 19.12.2016
• program 39. schůze rady dne 9.1.2016

a) bere na vědomí:
1. zprávu o kontrole plnění usnesení 11. zasedání zastupitelstva z 31.10.2016
2. výsledek hospodaření obce k 30.11.2016
3. „Zprávu o vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů k návrhu zadání změny č. 1 územního
plánu Braškov“ datovanou prosinec 2016
b) souhlasí:
1. S uzavřením veřejnoprávních smluv č. 1, 2 a 3 o poskytnutí dotace TJ Sokol Braškov na celoroční
provoz ve výši 180 tis. Kč, 120 tis. Kč a 20 tis. Kč
2. S uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 4 o dotaci SDH Braškov ve výši 200.000 Kč
3. S uzavřením smluv se společností T-Mobile Czech Republic a.s. ve věci výstavby a provozu
telekomunikační věže na pozemku p.č. 245/15 a plnění v oblasti informačních technologií a jejich
započítávání
4. S podáním žádosti na SFDI a spoluﬁnancováním akce „Komunikace pro pěší Braškov, Valdek –
V. Dobrá“ ve výši 15 %. Tento projekt se bude realizovat v roce 2017.
c) schvaluje:
1. V souladu s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona výslednou verzi návrhu zadání změny
č. 1 územního plánu Braškov datovanou prosinec 2016
2. Změnu č. 6 rozpočtu obce na rok 2016 s příjmy ve výši 24.856.305 Kč a výdaji ve výši 18.347.400 Kč
3. Rozpočet obce na rok 2017 jako schodkový. Schodek ve výši 4.994.800 Kč hrazen z přebytku minulých let. Závazné ukazatele jsou stanoveny dle odvětvového třídění rozpočtové skladby (paragrafy).
4. Rozpočtový výhled na rok 2018, 2019 a 2020
5. Aktualizovaný Program rozvoje obce
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o pohybu psů na veř. prostranství v Obci Braškov
7. Postup hodnotící komise u veřejné zakázky „Cisternová automobilová stříkačka pro obec Braškov“ společně s výběrem nejvhodnější nabídky od THT Polička s.r.o. za cenu 6.280.000 Kč bez
DPH. Pověřuje starostu podpisem rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a podpisem kupní
smlouvy s vybraným uchazečem.
8. Smlouvu o partnerství s obcí V. Dobrá na akci „Komunikace pro pěší Braškov, Valdek – V. Dobrá“
9. Smlouvu o společném zadání veřejné zakázky s Krajskou správou a údržbou silnic Stč. kraje
d) revokuje:
1. revokaci bodu d) usnesení 11. zasedání zastupitelstva obce ze dne 31.10.2016
2. bod 3) usnesení č. 1 z 10. zasedání zastupitelstva obce ze dne 22.8.2016 a mění se pouze pořizovatel
na Obecní úřad Braškov

39. schůze rady 9. 1. 2017
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• revokaci usnesení Rady Stč. kraje ve věci spolupráce při výstavbě Komunikace pro pěší Braškov, Valdek – V. Dobrá

•

souhlasí
• s návrhem změny č. 1 rozpočtu obce na rok 2017
• s pořízením fotoaparátu pro vedení kroniky obce

•

schvaluje
• návrh programu mimořádného 13. zasedání ZO dne 16.1.2016
• program 40. schůze rady dne 7.2.2017

40. schůze rady 7. 2. 2017
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2016

•

souhlasí
• s rozšířením Programu rozvoje obce o vybudování elektropřípojky a objektu zázemí pro mladé
rybáře u Braškovského rybníka
• se záměrem na směnu pozemku ing. Vacka o výměře 45 m2, p.č. 292/5 a 385/3.
• s návrhem kupní smlouvy na a cenovou nabídkou na odkup pozemků p.č. 419 a 420 za cenu 500 Kč/m2
• s umístěním nového vjezdu na poz. p.č. 269/22
• s novým nátěrem přechodu pro chodce u OÚ ze cenu 12 tis. Kč
• se záměrem na pronájem zemědělských pozemků p.č. 66/1 a 50/14 ing. Čermákovi
• s opravou písma na pamětních deskách na budovách OÚ a muzea sportu

•

schvaluje
• záměr zahájit podlimitní zadávací řízení v otevřeném režimu dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání
veř. zakázek, na dodavatele stavby „Komunikace pro pěší Braškov, Valdek – V. Dobrá“
• sazebník úhrad za poskytování informací, dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
• program 41. schůze rady dne 27.2.2017

e) pověřuje starostu obce:
podpisem dnes schválených a odsouhlasených smluv

mimořádného 13. zasedání Zastupitelstva obce Braškov,
konaného dne 16. ledna 2017 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) bere na vědomí:
Důvodovou zprávu k návrhu na usnesení
b) ruší:
části usnesení z 12. zasedání ZO Braškov konaného dne 19. 12. 2016: pod písmenem a) – bod 3);
pod písmenem c) – bod 1) a pod písmenem, d) – bod 1) a 2)
c) určuje:
zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem Ing. Vladimíra Drába, starostu obce
d) rozhoduje:
v souladu s ustanovením § 6 odst. (5) písmene a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen stavební zákon), a za použití § 44 písmene a)
stavebního zákona o pořízení změny č. 1 územního plánu Braškov podle § 6 odst. (2) stavebního
zákona s tímto obsahem: návrh zemního valu podél D6, občerstvení se sociálním zařízením v lokalitě
lesoparku Háj, návrh malých vodních ploch na Braškovském potoce, návrh lokálního biokoridoru
při východním okraji katastru obce, cyklogenerel obce Braškov, chodník Družec – Valdek, chodník
Valdek – Horní Bezděkov, chodník Valdek – Velká Dobrá, návrh lokálního biokoridoru LBK 3 Dubina
– Kožová Hora a interakčního prvku IP3, návrh cesty a odvodňovací strouhy Valdek – les Veselov,
prověření souladu stávajícího lokálního ÚSES s nadregionálním ÚSES a jeho návaznost na lokální
ÚSES sousedních obcí a návrh na zajištění veřejné dopravní obslužnosti území prostřednictvím
místních a účelových komunikací (náprava právního stavu – např. v ulici u Chalupů či Lesní).

41. schůze rady 27. 2. 2017
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2016

•

souhlasí
• s pokácením 2 smrků v ulici Sportovců z vážných zdravotních důvodů
• s uspořádání oslav 70. výročí od postavení nové budovy OÚ čp. 11 v sobotu 20.5.2017

•

schvaluje
• 2. změnu rozpočtu obce na rok 2017
• „Kriteria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018“
• Účetní závěrku MŠ za rok 2016
• převod hospodářského výsledku MŠ ve výši 32.579,70 do rezervního fondu školy
• program a termín konání 14. zasedání zastupitelstva 11.4.2017
• program 42. schůze rady dne 14.3.2017

42. schůze rady 14. 3. 2017
e) schvaluje:
Smlouvu o dílo s Martinem Dobešem s.r.o. na zpracování projektu na stavbu „Revitalizace Černého
potoka“ za cenu 70.180 Kč vč. DPH
f) souhlasí:
1. s aplikací článku 7) Jednacího řádu zastupitelstva odst. 12 „Nikdo nemůže mluvit v téže věci
více než 2×. Doba diskusního příspěvku se omezuje na 5 minut“. V případě zájmu může zastupitel
nechat hlasovat o prodloužení diskusních příspěvků.
2. se stavbou „Rekonstrukce chodníku Družecká“ a s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí darovací
části pozemku p.č. 394/2 o výměře cca 243 m2 se Středočeským krajem
3. se stavbou „Rekonstrukce chodníku Bezděkovská“ a s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí
darovací části pozemku p.č. 391 o výměře cca 141 m2 se Středočeským krajem
aktuální informace a starší čísla BN naleznete na webu: www.braskov.cz
Vydává Obec Braškov Sponzoruje a tiskne Kartex Valdek

Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• Zprávu o výsledku hospodaření obce k 28.2.2017

•

souhlasí
• s vypsáním výběrového řízení na nájemce prodejny potravin na Valdeku
• s pořízením 3 stolů do výtvarné dílny
• s pořízením vyvětvovací pily pro hasiče
• se stanovením průměrné ceny za pronájem nemovitého majetku MŠ pro potřeby daňového
přiznání
• s uspořádání oslav 90. výročí od založení SK Braškov dne 19.8.2017 na fotbalovém hřišti

•

schvaluje
• program 43. schůze rady dne 29.3.2017

Zprávy z obecního úřadu
Výsledek hospodaření obce k 31. 12. 2016
výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změnách

výsledek od
začátku roku

%

P Ř Í J M Y

zálohy pokladny

DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)

10 352 971,04

daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin.

2 326 746,98

9 740 284,00

106%

5 756,00

nákup služeb

625 908,49

pohoštění

daň z příj. fyz.os. z kap. výn.

243 797,91

zaplacené sankce

daň z příj.práv.os.

2 519 370,91

daně a popl.,kolky,

daň z přid.hodnoty

4 617 190,75

řešení přestupků-Mě.Unhošť

pop.ze psů,ost.daně

19 956,00

daň z příjmu za obec

706 420,00

706 000,00

100%

daň z nemovitosti

670 042,38

700 000,00

96%

171 905,56
3 280,00
56,00
16 338,00
3 000,00

opravy(studna Tosk,zamet.vůz,děts.hř.MŠ)

180 594,60

daň z příjmů za obec

706 420,00

706 000,00

100%

20 200,00

20 200,00

100%

volby do kraje
příspěvek na provoz hřbitova M.Přítočno

NEDAŇOVÉ

%

0,00

školení

daň z příjmů FO ze sam.v.č.

rozpočet po
změnách

45 952,00

100 000,00

46%

Sdružení dobrovolných hasičů

341 363,23

370 000,00

92%
77%

5 001,00

10 000,00

50%

Sportovní akti.mladých hasičů

134 716,00

175 000,00

odpady

650 502,00

650 000,00

100%

Sbor pro občanské záležitosti

32 139,00

40 000,00

80%

zn.na popelnice+bioodp.

518 162,00

knihovna - knihy a odměna

74 469,10

80 000,00

93%

200 000,00

200 000,00

100%

67 541,60

67 500,00

100%

pronájmy

pytle na tř.od.
popl.velk.a neb.odpad
správní poplatky
Ekokom
přijaté pojistné náhrady

MŠ - příspěvek na provoz

27 840,00

MŠ-nákup lednic-příspěvek

104 500,00
4 330,00

20 000,00

22%

kronika - materiál a odměna

24 000,00

35 000,00

69%

72 494,50

75 000,00

97%

rozvoj a podpora mlád.oddílu kopané

205 000,00

205 000,00

100%

hřiště Valdek a víceúčel.hřiště-dotace na provoz

120 000,00

120 000,00

100%

20 000,00

20 000,00

100%

5 600,00

6 000,00

93%

47 262,38

35 000,00

135%

Ostatní nedaň.příjmy

5 084,02

20 000,00

25%

tiskopisy,ost.popl., prodejna nájem,voda

3 896,00

výtěž.VHA

ordinace-zál.elektřiny
úroky z BÚ
DOTACE-volby do kraje

údržba a opravy silnic,chodníky,rybníky,DKP
veřejné osvětlení-el.energie

0,00
1 188,02

DOTACE - OÚ - státní správa

dětské hřiště Braškov

38 284,00

100 000,00

38%

269 902,00

300 000,00

90%

veřejné osvětlení-údržba,oprava rozhlasu

235 775,00

250 000,00

94%

údržba veřejné zeleně

805 985,50

710 000,00

114%

750 000,00

89%

187 200,00

187 200,00

100%

odpady celkem (Van,AVE,Ekologie)

671 172,00

20 200,00

20 200,00

100%

AVE známky KO

454 140,00
217 032,00

17 130,00

17 130,00

100%

likvidace velkoobjemového odpadu

5 535 940,06

5 535 940,00

100%

nebezpečný odpad

DOTACE-Výtvarná dílna(doplatek)

250 000,00

250 000,00

100%

úroky z úvěru

DOTACE-odbahnění rybníka

935 329,00

935 904,00

100%

Valdecký háj-příspěvek(+festival Valdecké léto)

DOTACE-EVVO

680 625,00

680 625,00

100%

Výtvarná dílna-provoz(voda,elektř.údržba)

24 453,32

60 000,00

41%

DOTACE-snížení energ.nároč.veřejného osvětlení

820 000,00

820 011,00

100%

Kamerový systém-provoz(dohoda)

60 000,00

60 000,00

100%

DOTACE-oprava CAS 25 Liaz

500 000,00

500 000,00

100%

Muzeum sportu-provoz(voda,plyn,elektř.klimat.)

202 098,19

200 000,00

101%

DOTACE-výsadba a revit.zeleně v obci

845 080,00

845 080,00

100%

Příspěvek-PO Unhošť,Hospis

18 000,00

18 000,00

100%

2 237 297,00

2 842 631,00

79%

0,00

0,00

0%

7 452 211,95

8 361 200,00

89%

Smlouva hasiči (Kyšice)

12 000,00

12 000,00

100%

předproj.,projekty a inž.činnost

158 480,00

200 000,00

79%

Smlouva hasiči (V.Dobrá)

24 000,00

24 000,00

100%

koﬁn.investic"Programu výstavby"(pasp kom.,VO,cist.chod.V-V.D.mokřady)

524 840,00

500 000,00

105%

Hasiči-Pivní slavnosti

67 710,00

70 000,00

100%

Odbahnění rybníka

1 087 329,15

1 060 000,00

103%

Příspěvek na VO kruhobvého objezdu

50 370,00

50 000,00

101%

splátka- prodejna Jednota

1 200 000,00

1 200 000,00

100%

Příjmy z pronájmu poz.Čermák

15 324,00

15 300,00

100%

nákup pozemků Pejša,Lébr

1 202 940,00

1 203 000,00

100%

1 000,00

10 000,00

10%

59 958,00

60 000,00

100%

73 000,00

73 000,00

100%

světelná tabule hřiště

5 000,00

5 000,00

100%

EVVO

24 796 912,38

24 856 305,00

100%

DOTACE-hasiči provoz
DOTACE-rekonstrukce místních komun.

DOTACE-modernizace MŠ
DOTACE-nákup požární cisterny

Hudební festival-sponz.dar
Stavimat-sponz.dar

celkem

hřiště-stání pro kontejner

snížení energet.náročnosti veřejného osvětlení EFEKT
PŘÍJMY CELKEM

60 000,00

82%

155 997,00

154 500,00

101%

INVESTIČNÍ:

OSTATNÍ PŘÍJMY:

Věcné břemeno

0,00
49 449,40

77 767,00

78 000,00

100%

245 630,00

50 000,00

491%

1 688 424,00

2 050 000,00

82%

0,00

0,00

0%

426 125,30

450 000,00

95%
100%

oprava CAS 25 Liaz
výsadba a revital.zeleně v obci

V Ý D A J E :

Modernizace MŚ

3 031 462,60

3 031 000,00

NEINVESTIČNÍ

nákup požární cisterny

80 000,00

80 000,00

100%

TJ Braškov-investiční příspěvek

24 266,00

24 200,00

100%

9 807 222,05

9 986 200,00

98%

17 259 434,00

18 347 400,00

94%

3 900 000,00

3 900 000,00

100%

správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)

2 929 294,61

3 560 000,00

82%

odměny zastupitelstva

696 856,00

platy zaměstnanců

930 948,00

rozdíl platů za 12/2015 a 12/16

-21 843,00

dohody

248 983,00

VÝDAJE CELKEM

pov.poj.na soc.zab.

232 740,00

Splátka úvěru

pov.poj.na zdr.poj.

147 201,00

celkem

zák.poj.odpovědnosti

3 913,00

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

právní služby

5 000,00

VÝDAJE CELKEM

-21 159 434,00

poj.obecního majetku

59 200,00

PŘÍJMY CELKEM

24 796 912,38

popl.za měř.rychlosti v obci

54 000,00

PŘÍJMY -čerpání úvěru

1 200 000,00

všeobecný mat.

33 516,77

ROZDÍL

4 837 478,38

nákup DHM

5 681,00

Výsledek hospodaření k 31.12.2015

3 292 707,21

odborné publ.

4 338,00

Zůstatek BÚ celkem

8 130 185,59

6 836,00

z toho:

voda(OÚ,pítka,prodejna)
plyn(OÚ,MŠ)

46 265,61

BÚ Spořitelna

elektrická energie(OÚ)

22 985,00

BÚ-80012-Rek.komunikací

0,00

nájemné-Pozemkový úřad

16 700,00

BÚ-90018-nákup požární cisterny

0,00

služby pošt

6 536,00

BÚ -94 ČNB

služby telekom.

35 091,72

BÚ-2006 ČNB

služby peněžn.ústavů

13 416,35

úvěr

Kontrola plnění usnesení 12. a 13. zasedání
zastupitelstva obce
Obě usnesení jsou v tomto čísle Braškovských novin zveřejněna.
12. zasedání z 19. prosince 2016 přijalo usnesení, v němž vzalo na vědomí některé informace
a odsouhlasilo uzavření smluv a podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury na
akci „Komunikace pro pěší Braškov, Valdek – Velká Dobrá“. Žádost byla zpracována a odeslána.
Na tomto zasedání zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2017 a změnu rozpočtu na rok 2016,
rozpočtový výhled na r. 2018-2020, aktualizovaný „Program rozvoje obce“ a vyhlášku o pohybu psů. Schválený výběr na zakázku „Cisternová automobilová stříkačka“ byl však zrušen a bude opakován. Konečně toto
zastupitelstvo revokovalo usnesení 11. zasedání z 31.10.2016 a část usnesení zastupitelstva z 22.8.2016.
Rozhodujícím bodem usnesení 13. zasedání zastupitelstva z 16.1.2017 bylo rozhodnutí o obsahu
návrhu změny č. 1 územního plánu, přičemž zrušilo odpovídající části usnesení 12. zasedání z 19.12.2016.
Znovu určilo zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem změny úz. plánu starostu obce ing. Drába.
Toto zastupitelstvo také schválilo uzavření smlouvy na zpracování projektu na stavbu „Revitalizace
Černého potoka“ a uzavření smluv o smlouvě budoucí darovací se Stč. krajem na převod pozemků pod
chodníky v ul. Družecká a Bezděkovská. Smlouvy dosud nejsou uzavřeny.
František Haas

8 096 783,54
zrušen

33 363,82
38,23
-9 801 193,65

A léta běží…
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narodili se:
Lenka PEŠULOVÁ
Maxmilián HELTA
Eliška Anna NOVOTNÁ

19. 10. 2016
19. 11. 2016
28. 11. 2016
Blahopřejeme

Rozloučili jsme se s našimi občany:
Václav ČÁSTKA
Jaroslav MAREK
Karel BRŮČEK
Irena BLAHNÍKOVÁ
Ing. Jaroslav BRÁDLER

4. 1. 2017 (91 let)
8. 1. 2017 (70 let)
13. 1. 2017 (86 let)
16. 2. 2017 (85 let)
14. 3. 2017 (78 let)
Čest jejich památce

Zprávy z obecního úřadu
PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV  AKTUALIZACE BŘEZEN 2017
NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)
NÁZEV AKCE – PROJEKTU

z toho

STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE
CELKEM

DOTACE

NÁKL.
OBCE

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE

MANAŽER
PROJEKTU

POZNÁMKA

REKONSTRUKCE ULICE AKÁTOVÁ – II. část

Dokumentace zpracována, požádáno o
stavební povolení

1755

1404

351

Zpracována, urgováno vydání
stavebního povolení; chybí
stanovisko Policie.

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

Úprava dokumentace
provedena, požádáno
o stavební povolení.

F. Haas,
Ing. Doksanský

Budeme žádat o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE V DUBINÁCH

Je zpracována dokumentace.

1049

892

157

Je požádáno o stavební
povolení; chybí stanovisko
Policie.

Ing.Dolejšová,
p. Haas

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

REKONSTRUKCE ULICE u sběrného místa

Je zpracována dokumentace.

357

303

54

Je zpracována dokumentace a
Ing. Dolejšová,
vydáno stavební povolení platné
p. Haas
do 31.8.2017.

Po vyhlášení vhodného dotačního titulu bude požádáno
o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE U DUBU

Zpracována dokumentace bez úvodní
části (u Skalky).

6500

0

0

Dokumentace zpracována. Po
aktualizaci dokladů je zahájeno p. Haas
stavební řízení.

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

Po zaměření kanalizačních
šachet bude aktualizována
dokumentace. Požádat
o stavební povolení.

Nutno dořešit také majetkoprávní záležitosti.

REKONSTRUKCE ULICE POD HORKOU

Nutno aktualizovat dokumentaci z r. 2007.

9000

0

0

TOSKÁNKA – DOKONČENÍ CHODNÍKŮ VČETNĚ
VSTUPŮ A VJEZDŮ

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

1000

0

1000

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ PRO DĚTI S UMĚLÝM
POVRCHEM

Bylo vydáno stavební povolení.

3185

3025

160

Upravuje se dokumentace.

KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ BRAŠKOV,
VALDEK – VELKÁ DOBRÁ

Vydáno územní rozhodnutí.

14000

11900

2100

Potřebné pozemky získala obec od souREVITALIZACE BRAŠKOVSKÉHO POTOKA VČETNĚ kromých vlastníků. Zpracováno zaměření,
REVITALIZACE STUDÁNKY, MOKŘADU A ZELENĚ které je nutno rozšířit. Dokumentaci
zajišťuje p. Dobeš.

celkem cca 15000,
ale budou upřesněny

Ing. Dolejšová

Je požádáno o dotaci z IROP.

Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová

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

Je zpracována dokumetace pro
Ing. Dolejšová,
územní řízení a vydáno stavební
p. Haas
povolení.

Po zpracování dokumentace a staveb. povolení bude
řešeno ﬁnancování stavby a záležitost investora.

Zpracována studie.

Ing. Dolejšová

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

HASIČSKÁ TECHNIKA

Pořízení nové hasičské stříkačky.

8000

7005

995

Hasičská stříkačka

T. Votava

Získána dotace na r. 2017.

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

O pořízení změny č. 1 územního plánu rozhodlo 13. zasedání zastupitelstva 16.1.2017
a schválení „zadání“ se předpokládá na
zasedání zastupitelstva v dubnu t.r.

750

680

70

Zpracováno zadání 1. změny
územního plánu.

Ing. Dráb
Ing. Kolrusz

Získána dotace, vybrán zhotovitel. Zatím proběhla
1. schůzka s občany a přednáška na zastupitelstvu.

POSTUPNÁ OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Postupná výměna veř. osvětlení již probíhá ﬁrmou ELTODO-CITELUM s.r.o.

2050

1025

1025

Je připravena pasportizace a
energetický audit

Ing. Doksanský

Získána dotace z MPO, realizace v r. 2016.

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

Ing. Dráb

Bude realizováno jen v případě získání dotace.

Zpracován návrh studie

Ing. Dolejšová

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

Ing. Dráb

Bude realizováno jen v případě získání dotace.

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

Zatím nejsou známy.

REKONSTUKCE OBJEKTU NA HŘBITOVĚ MALÉ
PŘÍTOČNO

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

Nejsou známy.

ELEKTROMOBILITA

Záměrem je zřízení nabíjecí stanice pro
elektromobily

Nejsou známy.

_

OBECNÍ ARBORETUM NA HÁJI

Podrobnosti a údaje tohoto záměru zatím
nejsou známy

Objednáno u správce lesa
zpracování studie.

_

VÝSADBA A REVITALIZACE ZELENĚ

Revitalizace zeleně v MŠ a doplnění
výsadby.

890

845

45

Je zpracována dokumentace.

Ing. Dolejšová

Získána dotace z rozpočtu Stč. kraje – Fondu ŽP a
zemědělství. Realizace 2016–2017.

OBJEKT PRO RYBÁŘE A MLADÉ HASIČE VČETNĚ
EL. PŘÍPOJKY

Jde o náhradu za nevyhovující objekty vč.
elektro přípojky.

1500

1275

225

Připravuje se dokumentace.

Ing. Dolejšová

Realizace závisí na možnosti získání dotace.

OPRAVA HASIČSKÉ STŘÍKAČKY

Rekonstrukce vozu LIAZ dokončena.

500

500

0

T. Votava

Získána dotace 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.

CHODNÍK VALDEK – DRUŽEC

Jde o část chodníku, jehož rozsah je
upřesněn dokumentací.

Zpracován projekt; požádat
o stavební povolení.

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Vybrán zhotovitel dokumentace. Po vyhlášení vhodného
dotačního titulu bude požádáno o dotaci.

CHODNÍK VALDEK – HORNÍ BEZDĚKOV

Jde o část chodníku, jehož rozsah bude
upřesněn dokumentací.

Zpracován projekt; požádat
o stavební povolení.

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Vybrán zhotovitel dokumentace. Po vyhlášení vhodného
dotačního titulu bude požádáno o dotaci.

Ing. Dolejšová

Hledáme možnost dotace pro pořízení.

50000

Záměrem je úspora energie a zlepšení
klimatizace.

CENTRUM SLUŽEB BRAŠKOV

V objektu bude zřízeno zdravot. zařízení
a prodejna.

OBNOVENÍ CESTY Z DUBIN A ODVODNĚNÍ NA
VESELOV

Jde zejména o odvedení dešťových vod
z propustku

300

20000

_

Předpokládá se dotace ze životního prostředí.

SYSTÉM PRO RYCHLOU DISTRIBUCI HLAS. ZPRÁV
VAROVNÉHO NEBO INFOR. CHARAKTERU PŘI
Záměr realizace.
MIMOŘÁD. UDÁLOSTECH
TEPELNÉ ČERPADLO DO MUZEA SPORTU

_

0

300

Nutno zpracovat projekt.

Ing. Dolejšová

Připravit realizaci záměru po
schválení zastupitelstvem. Je
zpracována studie, zpracovává
se dokumentace.

Ing. Dolejšová

Hledáme možnost dotace pro rekonstrukci objektu.

Ing. Kolrusz

Po zaměření uzavřena smlouva o smlouvě budoucí
s majitelem pozemku o věcném břemenu.

KOMENTÁŘ K „PROGRAMU ROZVOJE OBCE BRAŠKOV“
Předkládaná aktualizace “Programu” zahrnuje i akce, které byly schváleny na zasedáních zastupitelstva. Revitalizace rybníku v Braškově byla dokončena. Dokončena byla i rekonstrukce MŠ.Je pozoruhodné,
že se podařilo získat dotační prostředky na řadu akcí, jak je v “Programu” uvedeno zejména na Modernizaci MŠ, Výsadbu a realizaci zeleně, Pilotní projekt (Aplikace EVVO) a postupnou výměnu veřejného
osvětlení v obci, jak je uvedeno v usnesení č. 2 z 10. zasedání zastupitelstva obce. 13. zasedání zastupitelstva odsouhlasilo zpracování návrhu zadání změny úz. plánu s cílem jeho schválení ještě v r. 2017.
František Haas

Zprávy z obecního úřadu
OPRAVA TERMÍNU OČKOVÁNÍ PSŮ
Z INFORMAČNÍHO LETÁKU

Z KRONIKY OBCE BRAŠKOV

Ve středu 17. května 2017 se bude konat v naší obci
HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

Obec Braškov má 925 obyvatel a 213 čísel popisných. Jako mnoho malých obcí, tak i obec
Braškov neměla svého vlastního stánku pro svůj úřad – MNV. Jen od revoluce v roce 1945 do roku
1947 přestěhoval se úřad MNV třikráte – do soukromých bytů, čímž obecní majetek a hlavně
archiv byly značně poškozovány a stávalo se, že i cenné a potřebné archiválie byly poškozeny neb
úplně ztraceny. Po dobré úvaze a propočtu se MNV usnesl, postaviti si s občanskou svépomocí svůj
vlastní dům, který by vyhovoval kulturním a hospodářským zájmům obce a veškerému občanstvu.
MNV své usnesení projednal se všemi složkami Národní fronty a celá akce byla též projednána
na schůzi MNV – „Hovory s občanstvem“. Stavba domu byla občanstvem po projednání schválena
a doporučena k urychlenému provedení. Dům čp. 11 (zakoupený v r. 1946 od Anežky Vrátilové
za trhovou cenu 25 tisíc Kč) byl za pochopení uvědomělých a obětavých občanů ještě přes zimu
rozbourán, načež se připravoval materiál, aby v době příznivého počasí mohlo býti co nejdříve
započato se stavbou domu nového.
Dne 18. května 1947 byl slavnostně proveden poklep základního kamene. Slavnosti se
zúčastnilo téměř všechno obyvatelstvo bez rozdílu přesvědčení – čímž se projevila společná dohoda
na budovatelskou práci v obci. Při této slavnosti bylo složeno na darech 53 tisíc Kčs. Na občanskou
dobrovolnou půjčku obci upsáno 68.800 Kčs. To byl prozatím celkový obnos 121.800 Kčs, s kterým
mohl MNV počítati na plánované stavby, a to: v Braškově postavit jednopatrový dům s vnitřním
zařízení a výstavbou: v přízemí 2 kanceláře pro MNV, knihovnu, byt pro domovníka. V poschodí:
zasedací síň a 2 klubovny. Na dvoře: na západní straně postavit garáž pro hasičskou motorovou
stříkačku a ze staré hasičské garáže zřídit autobusovou čekárnu pro dělnictvo.
Druhou hasičskou garáž rozhodnuto postavit v osadě Valdek pro umístění ruční hasičské
stříkačky, a při garáži postavit autobusovou čekárnu
pro dělnictvo dojíždějící do
zaměstnání v kladenských
železárnách a dolech.
S t a v b y z a p o č a l y 18 .
k větn a 1947 a 26. ř íjn a
byly ukončeny a odevzdány
veřejnosti. Celkový náklad
staveb pro obce činil 238.150
Kčs. Stavba odhadnuta stavitelem Bacounem v ceně
1 milion Kčs. Dobrovolnou
prací občanstva ušetřeno
obci tudíž 761.850 Kčs. Stavby provedeny byly bez jakékoliv subvence. Na uvedených stavbách bylo brigádně
odpracováno 17.244 hodin
občanstvem úplně zdarma.
Dne 8. listopadu 1947 se
MNV nastěhoval do svého
vlastního stánku – Obecního
domu.

od 15.00 hodin u OÚ na Braškově a od 16.00 do 17.00 hod. před restaurací na
Valdeku. Poplatek 100 Kč a očkovací průkaz psa přineste sebou.

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE
Jako administrátor těchto stránek bych rád požádal všechny návštěvníky našeho webu, aby
se s jakýmikoliv připomínkami, postřehy a nápady týkajícími se obsahu a funkce webu obraceli
přímo na mě, a to jak na mail hynek@holer.cz, tak telefonicky na číslo 602 291 990. Celkově se
tím usnadní a zrychlí vyřízení všech podnětů, které budou řešeny operativně a žádný nezůstane
bez odpovědi, nebo řešení.
Obsah a forma obecních stránek je společným dílem zastupitelstva, členů komisí a spolků a
koneckonců všech občanů naší obce a je přirozené, že je na nich stále co zlepšovat.
Těším se na naši spolupráci.
Hynek Holer

Zprávy z MŠ
ZÁPIS DO MŠ BRAŠKOV
NA ŠKOLNÍ ROK 20172018

VE STŘEDU 3. 5. 2017
V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY
OD 13.00 DO 16.00 HODIN
Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před nástupem do ZŠ!
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení
povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak –
viz § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).
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
Kritéria přijímacího řízení:
• Děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s OŠD ze spádového
školského obvodu (trvalý pobyt dítěte v obcích Braškov, Valdek, Toskánka)
• Děti seřazeny od nejstaršího po nejmladší ze spádového školského obvodu (trvalý pobyt
dítěte v obcích Braškov, Valdek, Toskánka)
• Děti seřazeny od nejstaršího po nejmladší z ostatních školských obvodů
Petra Strejčková, DiS., ředitelka školy

Zprávy z komisí

ROK 1947 – STAVBA OBECNÍHO DOMU

Horní řada zleva: Majer Bohumil; Šilhán Antonín; Horák František; Kadlec Josef; Oplt Josef; Varhulík Josef
Prostřední řada zleva: Blätterbauer Karel; Plas Antonín; Šíma Josef; Marx Josef; Košťál Jaroslav; Najman Karel;
Reichl Bohumil; Chaloupka Jaroslav
Dolní řada: Dejml Václav; Brejník Václav; asi Malec František; asi Stůj Antonín; Vondráček Josef; asi Krob Josef

POZVÁNKA
Kulturní komise O.Ú. Braškov srdečně zve všechny občany a přátele obce
Braškov k účasti na oslavách významného výročí v dějinách naší obce –

70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE NOVÉ BUDOVY MNV
– nyní obecní úřad na Braškově – 1947–2017.

DOKONČENÉ PROJEKTY

Dne 20. 5. 2017 od 13.00 hodin
PROGRAM:

První dokončenou akcí letošního roku,
která byla realizována za ﬁnančního přispění
Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS byl projekt s názvem:
Oprava CAS 25 LIAZ.
Cílem tohoto projektu byla modernizace stávající techniky CAS K25 LIAZ 101 z roku 1988
v původním stavu bez jakéhokoli zásahu do konstrukce vozidla od data výroby. Na vozidle byla
provedena kompletní oprava podvozku vozidla a nástavby. Tyto opravy zaručí prodloužení životnosti
požární techniky o cca 10 let.
Celkové náklady projektu dosáhly 600 400 Kč. Z fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS Středočeského kraje obdržela obec dotaci ve výši 500 000 Kč.
Ing. arch. Kateřina Dolejšová, předsedkyně stavební komise

13.00
13.30–14.30
15.00
16.00

Slavnostní zahájení
Kulturní vystoupení
Promítání starých ﬁlmových kronik – 1977–1985, a krátkých ﬁlmů
ze současného života obce v zasedací místnosti obecního úřadu.
Výstava některých kronik a pamětních knih obce ve volební místnosti budovy.

V rámci oslav bude zpřístupněna výtvarná dílna v podkroví budovy obecního úřadu
Pro přítomné hosty bude připraveno občerstvení!
Pořadatel akce si vyhrazuje právo na případnou změnu programu!
Pavel Stádník, kronikář a radní obce

PŘIPOMÍNKY K PROVOZU VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ A MOŽNÉMU DOPLNĚNÍ SVÍTIDEL

ZLEPŠENÍ INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ
PRO OBEC

Obec Braškov dokončila v minulém roce
projekt „Snížení energetické náročnosti
veřejného osvětlení v obci Braškov“.
Tento projekt byl realizován s dotací ze
státního rozpočtu v rámci Státního programu
na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2016 z Ministerstva
průmyslu a obchodu.
Jednalo se o výměnu 218 ks stávajících svítidel veřejného osvětlení za nová LED svítidla.

V loňském roce byla obec oslovena společností T-Mobile o poskytnutí pozemku na výstavbu
vysílače pro zlepšení pokrytí signálem naší obce a přilehlých lokalit v jeho dosahu. Pro případnou
výstavbu byl vybrán Valdecký háj, kde by měl být nahrazen současný „obecní“ stožár stožárem
novým. Jelikož již skoro dva roky probíhala poptávková řízení na profesionální připojení s dostatečnou konektivitou a nabídky providerů byly značně nevýhodné, otevřela se tu najednou zcela
nová možnost. Výsledkem byl návrh smlouvy se společností T-Mobile Czech Republic a.s. ve věci
výstavby a provozu telekomunikační věže na pozemku p.č. 245/15 a plnění v oblasti informačních
technologií a jejich započítávání, který byl na 12.zasedání zastupitelstva schválen. Veškeré práce
a hardwarové komponety dodává T-Mobile na své náklady a současně s konektivitou 200 Mbit/s
je zaručen i servis 24/7. Toto umožní připojení nejen pracoviště kanceláře OU, kde bez trvalé a
dostatečné konektivity již není v dnešní době možno pracovat, ale i místní knihovny a dalších
staveb, tj. mateřské školy, hasičské zbrojnice, muzea sportu a výtvarné dílny . Dále pak naplníme i
stále častější požadavky krajských orgánů, kteří při jednání a kontrolách v naší obci požadují ke své
práci přístup na internet. To bude zajištěno instalací přístupových bodů v prostorách jednací síně
a kanceláří OU. Další výhodou bude, že díky zvýšení stožáru o cca 2 m, by mělo dojít k možnosti
připojit kamerový systém prodejny na Valdeku do obecní datové sítě a vytvoření tak dalšího bodu
pro monitorování obecního majetku.
Hugo Laitner, správce OKS a datové sítě

ŽÁDÁME OBČANY O PŘIPOMÍNKY K PROVOZU VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ A MOŽNÉMU DOPLNĚNÍ SVÍTIDEL.
Pokud se domníváte, že je intenzita veřejného osvětlení v některých místech nedostatečná
nebo pokud máte připomínky k provozu veřejného osvětlení sdělte prosím na OÚ Braškov do konce
měsíce dubna, název ulice a místo ( nejlépe č.p. objektu ) kde je nutno doplnit nové světlo veřejného
osvětlení nebo provést revizi.
Kontakt: ou.braskov@volny.cz, 312 69 85 27
Ing. arch. Kateřina Dolejšová, předsedkyně stavební komise

Zprávy z komisí
PROČ PLATÍTE TOLIK ZA ODPAD?
Kolik peněz ušetříte, záleží jenom na Vás. Obecní systém je nastaven tak, že kdo lépe třídí, méně
platí. Přestože povinnost třídění odpadu vyplývá ze zákona, stále si mnoho z nás tuto povinnost
nepřipouští. Šedá nádoba (popelnice) slouží pro ukládání popela u nemovitostí vytápěných
tuhými palivy a dále pro ukládání zbytkového odpadu po vytřídění složek, vyjmenovaných v
čl. 2 Obecně závazné vyhlášky č.1/2015. To znamená po vytřídění bioodpadu (rostlinného původu),
papíru, plastů, skla, kovů, nebezpečného odpadu a objemného odpadu.
Do šedé nádoby patří samozřejmě také hygienické ubrousky a dětské pleny z umělohmotných tkanin. Nesmí být vhazovány do WC, protože zanáší jak domovní odpadové potrubí, tak
zařízení obecní ČOV a při silných srážkách se dostávají až do potoka.
Bioodpad je vhodný pro zahradní kompostování, včetně posečené trávy a popela ze spalování
dřeva. Kdo má s kompostováním problém, lze doporučit pronájem hnědé nádoby, svážené ve 14
denním cyklu. Kromě toho jsou v letní sezóně letáky do schránek oznamovány občasné termíny
ukládání bioodpadu na sběrném místě.
Papír lze zpeněžit ve sběrnách nebo ukládat do pytlů vedle pytlů s plasty při měsíčním svozu.
Případně do modrých kontejnerů ve sběrném místě, nebo rozmístěných v Kladně.
Plasty včetně PET lahví se ukládají do 120 l pytlů s logem AVE, zakoupených se známkou
na obecním úřadě. Plastové obaly je třeba před ukládáním opláchnout a jejich objem vhodně minimalizovat.
Sklo barevné i čiré se odkládá do zelených kontejnerů rozmístěných v obci.
Kovy lze zpeněžit ve sběrnách. Pouze v případě většího množství jej mohou od vás odvézt naši
hasiči po předchozí domluvě.
Nebezpečný odpad je svážen 1× ročně mobilní sběrnou na 3 místech v obci v termínu oznámeném letákem do schránky.
Objemný odpad je možno odevzdat na sběrném místě opět v termínu oznámeném letákem.
Pokud tedy vytápíte dům ekologickými zdroji – plynem, elektřinou, dřevem, biomasou, či solárně
a zodpovědně třídíte odpad, tak Váš zbytkový odpad do šedé popelnice budou tvořit v letní sezóně

pouze smetky po úklidu a plevel (případně hygienické ubrousky). V zimní sezóně tam ale přibude
bioodpad z kuchyně, protože hnědé nádoby nejsou v zimních měsících sváženy. Z toho plyne, že
pravidelný svoz šedé popelnice není třeba, respektive není nutné kupovat drahé známky pro
pravidelný svoz. Známku žlutou za 1 100 Kč pro 14 denní nebo dokonce červenou za 1 840 Kč pro
týdenní svoz. Stačí nakoupit pouze 4 známky bílé po 65 Kč, tedy 260 Kč/rok! Tento počet vystačí
i v mém domu, obývaném 6 osobami.
Rekapitulace ročních nákladů na odpad
pro dům obývaný 4 osobami: poplatek na osobu 4 × 100,- = 400 Kč, hnědá bionádoba 240 l
= 920 Kč, bílá známka 4 × 65,- = 260 Kč, pytel
se známkou pro plasty 12 × 10 Kč = 120 Kč.
Celkem je to 1 700 Kč/rok avšak v případě zahradního kompostování je to o 920,- Kč méně,
tedy pouhých 780 Kč/rok. Naproti tomu pro
tentýž dům obývaný 4 osobami, avšak bez
třídění odpadu 3280 Kč/rok (4,2× více).
Právě občanům, kteří stále ignorují zákonnou povinnost třídění odpadu, je určena
následující informace. Třídíren směsného
(zbytkového) odpadu ani lidí, ochotných v
nich pracovat, není dostatek. Ukládání tohoto směsného odpadu do tzv. řízených skládek v přírodě skončí v roce 2023. Od tohoto
roku bude odpad spalován, stejně jako je to zavedeno v zemích EU. Přestože bude spalování
probíhat pouze v několika spalovnách ve speciálním režimu, pro čistotu ovzduší to rozhodně
přínosem nebude.
Ing. Jiří Kolrusz, komise životního prostředí

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2016

KOMENTÁŘ K OBECNĚ ZÁVAZNÉ
VYHLÁŠCE Č.2/2016
Vzhledem ke složitosti a důležitosti této problematiky pokládáme za nutné doplnit tuto vyhlášku
komentářem pro její správné pochopení.
V první řadě je třeba objasnit, že vydání Obecně
závazné vyhlášky (dále jen OZV) není pro obce povinné. Pokud se ale obec rozhodne vyhlášku vydat, je
nezbytné, aby byla v souladu s „Právním výkladem …
Ministerstva vnitra“. Problematika pohybu psů, včetně
případných škod na majetku či zdraví, je totiž řešena
hned v několika zákonech. Z Občanského zákoníku
vyplývá pro majitele psa plná odpovědnost za škody.
V Zákonu o myslivosti stále platí oprávnění myslivecké
stráže možnost usmrtit psa, který pronásleduje zvěř
dále než 200 m od zastavěné části obce. Veřejnými
prostranstvími obce se podle Zákona o obcích rozumí
…všechny prostory přístupné každému bez omezení … nejen v zastavěné části obce, ale v celém
katastru. To znamená tedy nejen revitalizované polní
cesty, ale i cyklostezka, remízky a lesíky Dubina, Háj,
izolační zeleň u dálnice atd. Pokud tedy obec ve vyhlášce
stanovila na veřejných prostranstvích povinnost psů
na vodítku, pak v souladu se Zákonem o týrání zvířat
vymezuje prostor pro volné pobíhání psů. V obci
Braškov je to jednak část turistické cesty podél
Braškovského potoka, jednak revitalizovaná polní
cesta z Dubiny k silnici Valdek – Velká Dobrá. Oba
tyto úseky jsou vyznačeny na mapce v příloze OZV, která je dostupná i na webu obce Braškov. „Přestože zde
musí být pes pod neustálým dohledem a přímým
vlivem majitele, je průchod tímto prostorem pro
ostatní občany a psy spojen s určitým rizikem.“
Vodítko pro běžné psy bez speciálního výcviku
doporučují odborníci samonavíjecí, protože má mnoho
předností oproti pevnému. Velmi pomáhá při základním
výcviku poslušnosti, protože je pes nepřetržitě pod
kontrolou, přičemž má potřebnou míru svobody. Tato
vodítka umožňují totiž akční radius od 60 cm pro případy vzájemného míjení s lidmi či psy, až do 8 m (podle
typu). Běžně dostupná jsou již i pro psy větších ras pro
sílu tahu 60 kg. Kromě toho teprve s tímto vodítkem
se o svém psu dozvíte více, než byste čekali. Budete
překvapeni, že nejvíce ze všeho jej zajímají pachové
stopy a proto je třeba takové zastávky respektovat.
Proto nemá pes příliš v lásce trvalý běh při doprovodu
běžce nebo cyklisty.
Smyslem této nové vyhlášky je prevence vzniku
nepříjemností, sporů a škod na zdraví při nechtěném
vzájemném kontaktu psů. Důvodů pro nechtěné kontakty není málo. Od rozdílnosti plemen, jejich povah, hárající feny , až po kanisfobii některých lidí. Ohleduplnost
a respektování práv spoluobčanů musí být na prvním
místě. Nezapomínejme tedy, že i se vzájemným
kontaktem psů na vodítku musí souhlasit obě
strany! Ze statistik je známo, že k největšímu počtu
úrazů lidí dochází právě při ochraně menších psů před
většími. Jsme přesvědčeni, že nyní již nebudeme muset
řešit občanské spory tohoto druhu.
Ing. Jiří Kolrusz, komise životního prostředí

ÚPRAVA OBECNÍHO LESA NA HÁJI

ÚSPORA PŘI ZIMNÍ ÚDRŽBĚ ULIC V OBCI

V roce 2010 obec Braškov získala směnou od LČR s.p. lesík „Háj“. V tomto lese byla nedávno
provedena těžba. Ten kdo vlastní les musí o něj i řádně pečovat. Mezi péči o les patří i výchovné
těžební zásahy, kdy se těžbou porost rozvolňuje, tak aby stromy měly dostatečný prostor pro zdárný
růst a vývoj. Bez těchto zásahů hrozí takzvané „přeštíhlení“, kdy stromy v konkurenčním růstu za
světlem tvoří štíhlé kmeny s malou korunou. Takto rostlé porosty jsou pak náchylné ke škodám
způsobené abiotickými a biotickými činiteli (vítr, mokrý sníh, podkorní hmyz atd.). Tyto výchovné
zásahy v lesních porostech do 40 let věku jsou tak důležité, že jejich povinnost pro majitele lesů
ukládá i lesní zákon.
Ing. Radek Bažant, odborný lesní hospodář

Obec už není odkázána při úklidu sněhu na smluvní službu rolníka ze sousední obce. Potřebnou
techniku pro úklid sněhu z místních komunikací poskytl bezúplatně starosta obce Ing. Vladimír
Dráb. Kromě úspor obecních prostředků oceňujeme zvláště operativnost, rychlost a znalost místních
poměrů při úklidu zaměstnancem obce.
Při té příležitosti ale žádáme větší ohleduplnost a spolupráci od občanů. V případě sněžení je
třeba vozidla parkovat v obytných zónách na vyhrazených místech a z úzkých ulic pokud možno
přemístit na vlastní pozemek.
Ing. Jiří Kolrusz

Hasiči informují

Knihovna
ČINNOST KNIHOVNY V ROCE 2016

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ
Letošní zimní sezónu jsme věnovali převážně atletice a naučení teorie nových Soptíků.
V únoru děti malovaly obrázky s hasičskou tématikou do soutěže PO očima dětí. Vyhodnotili jsme
dle daných kategorií obrázky i literární práce a předali do okresního kola.

Dále jsme se zúčastnili prvních letošních závodů konané ve Pcherách. Děti si zde zopakovaly nejen
teorii, ale i různé dovednosti (zatlouct hřebík, ulovit rybičky, postavit z kostek nejvyšší sloup atd.).
Oběma družstvům se dařilo a byla obě STŘÍBRNÁ.
Pořádali jsme Maškarní pro děti s tématem Staň se sportovcem. Děti si zahrály různé hry např.
přehazovanou, tanec s balónky, slalom v ploutvích atd. Vyhodnotili jsme 3 nejhezčí masky.

Knihovnu navštěvovalo 141 čtenářů, z toho 38
dětí. Celkem bylo uskutečněno 1380 návštěv a bylo
půjčeno 3862 svazků knih.
Knihovna měla ve svém fondu 4041 svazků knih
a 9 časopisů (Instinkt, Květy, Tina, Flóra, Zdraví,
Vlasta, Receptář, Dům a zahrada, Kreativ). Náklady na
pořízení knih a časopisů byly 49 860 Kč a celkem bylo
zakoupeno 185 svazků knih. Průměrná hodnota knihy
je 350 Kč. Knihovní fond byl nadále posilován soubory
knih ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně, která
zajišťuje čtenářům pestrý a bohatý výběr. Studijní a
školní četba, která nebyla ve fondu knihovny, byla
zajišťována v rámci meziknihovní výpůjční služby
rovněž ze Státní vědecké knihovny v Kladně. Knihovna
zajišťuje veřejný přístup na internet a velkou předností
je možnost nahlédnout do katalogu kladenské knihovny a požádat o zapůjčení žádaných knih.
Knihovna pokračovala v pořádání výtvarných
kurzů pro dospělé, kde byla možnost naučit se různé
techniky a pracovat s různými materiály (prýmkování, mozaika, drátování, tisk mandal na textil, pedik,
korálkování). Také pokračovala činnost Kroužku
malých výtvarníků. Tato tvůrčí činnost děti zajímá
a svoje dovednosti stále zdokonalují (malování na
sklo, ubrousková technika, akvarel, mandaly, zdobení
perníčků aj.).
Byla uspořádaná velká výstava dětských výkresů a
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
17 dětí. Čekalo na ně noční dobrodružství v podobě her
a čtení z nově nakoupených knih.
Každý měsíc navštěvují knihovnu děti z místní
mateřské školky, kde se seznamují s činností knihovny.
Oblíbené je promítání pohádek.
V zasedací síni obecního úřadu proběhly dvě velké
výstavy (Jarní výstava keramiky a Vánoční výstava).
O knihovnu je stále velký zájem. Vedení obce o svoji
knihovnu dobře pečuje a dostatečně ﬁnančně zajišťuje.

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE

Rádi bychom Vás pozvali na:

Hasičskou zábavu 14. dubna 2017 v hospodě U Chalupů od 20.00 hod.
Čarodějnice 30. dubna 2017 – sraz čarodějnic před hasičskou zbrojnicí v 18.00 hod.
Hledáme nové děti, které si chtějí užít legraci, naučit se
hasičským dovednostem, jezdit na závody, výlety a v létě na
hasičské soustředění.
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

Hanibal, Jiří: MARIE KRISTÝNA, NEJMILEJŠÍ
DCERA MARIE TEREZIE
V novém historickém románu líčí oblíbený autor pohnuté, mnohdy dramatické osudy rakouské
arcivévodkyně Marie Kristýny, dcery Marie Terezie
a císaře Františka Štěpána I. Přišla na svět v den
pětadvacátých narozenin své matky: patrně proto ji
matka dávala přednost před svými ostatními dětmi. Půvabné dívce jako by od počátku přála šťastná
hvězda. Později se provdala za muže, kterého si
sama vyvolila. S milovaným Albertem založila ve
Vídni Albertinu, snad nejznámější galerii umění.
Saudková, Sára: PŮLNOČNÍ POHÁDKY
Představte si jednu úplně obyčejnou rodinu.
Máma je moc hodná a veselá, je občas trochu unavená a táta chodí do práce a nemá moc času. Někdy
se všichni smějí, jindy se zase trochu zlobí, ale mají
se rádi. A když se večer všechno uklidní a celá rodina
je spolu, vyprávějí si společně pohádky. Pohádkové
příběhy plné fantazie od Sáry Saudkové vám připomenou, že ty nejhezčí chvíle zažijete jen s rodinou.

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
BELETRIE
Boček, E.: Aristokratka na koni
Deaver, J.: Světové krimipovídky
Fildingová, J.: Zmizení Samanthy Shipleyové
Francková, Z.: Lásky královské
Fulghum, R.: Poprask v sýrové uličce
Galbraith, R.: Ve službách
Hanibal, J.: Marie Kristýna nejmilejší dcera
Marie Terezie
Horáková, N.: Tajemství Anny z Lampersdorfu
Jakoubková, A.: Dobrý manžel, který nemlsá
Kalenda, F.: Vraždy ve znamení hvězdy
Keleová-Vasilková, T.: Ranč u dědečka
Klevisová, M.: Kocour z Montmartru
Kulinová, A.: Poslední vlak do Istambulu
Nepil, F.: Hledání radosti
Pawlowská, H.: H.: Cesta za láskou
Pecháček, L.: Jak básníci čekají na zázrak
Přibský, V.: Skandál století
Váňová, M.: Nebýt sám
Vondruška, V.: Breviář pozitivní anarchie
Vondruška, V.: Jáchymovští démoni
NAUČNÁ LITERATURA
Bewernick, J.: Pletení
Burian, J.: Západočeské lázně
Csimadia, A.: Grilované dobroty
Hugová, V.: Scodies. Pletení kapucových šál
Jarolímková, S.: Zajímavosti ze světových dějin
Jostes, E.: Pletené ponožky
Juřík, P.: Šternberkové
Kneblová, H.: Život českých panovníků
Kuchyňka, Z.: Kladno
Liptai, Z.: Hrnkové koláče
Liptai, Z.: Pomazánky na pohoštění
Millner, T.J.: Jaromír Jágr
Reith, E.: Zvířecí ponožky
Štěpánek, J.: Králové ledu kladenského
Tresselt, L.: Háčkování. Je to tak snadné
Pravidla českého pravopisu
KNIHY PRO DĚTI
Adamec, R.: Pohádky o nezbedných mašinkách
Čapek, K.: Dášeňka, čili život štěněte
Čtvrtek, V.: Vánoce u Rumcajsů
Decio, F.: Učíme se origami
Ka anová, I.: Skřítkové z Kamenné hůrky
Lewis, C. S.: Poslední bitva
Matějovský, B.: O ježkovi, který se ztratil
Pecina, P.: Nauč mě poznávat zvířátka
Pospíšilová, Z.: Pohádkové uspávanky
Pospíšilová, Z.: Sportovní pohádky
Rowlingová, J. K.: Harry Potter l. -VII. díl
Saudková, S.: Půlnoční pohádky
Sibley, B.: Harry Potter. Filmová kouzla
Thorne, J.: Harry Potter a prokleté dítě
Williams, D.: Babička Drsňačka
Zajímavé příběhy pro kluky
PŮJČOVNÍ DOBA: STŘEDA 16.00–18.30
Věra Přibylová, knihovnice

Okénko pro děti
V pondělí 20. března nastalo jaro, na které jsme se všichni těšili. Nebude to dlouho trvat a budou Velikonoce. Velikonoce jsou pohyblivé svátky, které
připadají na první úplněk po 21. březnu, takže se pohybují od konce března do druhé poloviny dubna. Určitě se těšíte na pomlázku, bez níž si už svátky
jara neumíme ani představit. Tak vám přeji krásné jaro a veselé Velikonoce

JARNÍ PRANOSTIKY
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.

•
I když kluci v dubnu bez kabátů běží,
často hospodáři na úrodu sněží.

•
Jak prší v březnu, sněží v máji.

•
Mokrý duben – hojnost ovoce.

•
Mokrý duben přislibuje dobrou
sklizeň.

•
Duben chladný a deštivý – úroda nás
navštíví.

•
Jak hluboko v dubnu namokne, tak
hluboko v máji vyschne.

•
Na mokrý duben – suchý červen.

•
Májová vlažička – naroste travička;
májový deštíček – naroste chlebíček.

•
z knihy JARO JE TU! Napsala a nakreslila Andrea Popprová
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Pozvánky na kulturní setkání občanů obce
V červenci letošního roku uplyne přesně 90. let od založení místního
fotbalového oddílu – JPT Braškov. Od roku 1931 se klub jmenoval
SK Braškov, kterýžto název vydržel do roku 1949. V roce 1955,
po takřka šestileté neexistenci, byla činnost klubu obnovena pod
názvem TJ Sokol Braškov.
V roce 2017 bylo současným vedením oddílu rozhodnuto, a to
hlavně z administrativních důvodů, o návratu k historickému
názvu – SK BRAŠKOV.
Takže modrobílí po dvaašedesáti letech nastoupí do jarní části soutěže s tímto názvem. Přejme jim tedy samé úspěchy při reprezentaci
naší obce v krajské soutěži!!!

V sobotu 24. 6. 2017 se v Galerii pod širým nebem
– Háj na Valdeku uskuteční II. ročník nadačního
multižánrového hudebního festivalu konaného ve
prospěch Letohrádku Vendula v Horním Bezděkově

VALDECKÝ LÉTO 2017
Sokol Braškov – žákovské mužstvo na podzim 1966
stojící zleva: Doksanský, Petrů, Kučera, Černý, Semrádek, Procházka, Varhulík J.
v pokleku zleva: Stádník, Pokorný, Ledvinka, Žalud

V rámci oslav výročí bude uspořádán 8. 5. další ročník fotbalového turnaje mládeže –
Memoriálu Antonína Drába, a pro dospělé 5.–6. 8. již dvacátý ročník
Memoriálu Zdeňka Zábranského.
19. 8. od ranních hodin budou probíhat důstojné oslavy na Stadionu Jaroslava Valeše,
zakončené taneční zábavou pod širým nebem.

Od 14.00 vystoupí hudební tělesa, která hosty
festivalu provedou širokým hudebním spektrem.
Již potřetí u nás vystoupí soubor Song Ladies,
které festival zahájí a samozřejmě občanům známá,
místní skupina Rock Caffé Valdek a další tři skupiny.
Pro návštěvníky festivalu je občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné.
předseda kulturní komise
Pavel Stádník – kronikář

