BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

červen 2017

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

15. VEŘEJNÉ
ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV

které se koná

V ÚTERÝ 26. ČERVNA 2017
V 17.00 HOD.
V RESTAURACI U CHALUPŮ
NA BRAŠKOVĚ
s tímto programem:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení
Kontrola plnění usnesení 14.
zasedání
4. změna rozpočtu obce
Aktualizace Programu rozvoje
obce
Záměr obce na prodej pozemku
p.č. 76/4
Výběr zhotovitele na „Cisternovou automobilovou stříkačku pro
obce Braškov“
Výběr zhotovitele na „Komunikace pro pěší Braškov, Valdek
– V. Dobrá“
Pachtovní smlouva s ing. Čermákem
Směnná smlouva s ing. Čermákem
Zastřešený stánek občerstvení
na Háji – záměr ak. arch. J. Vorla
Schválení sponzorských darů
Stanovisko obce k výstavbě
domu na pozemku p.č. 258/143
Usnesení a závěr

Ulice Dukelská a Ke Skalce

Ročník: 27 Číslo: 2

Pohádka o Braškově aneb Braškovští sobě
Dlouhá léta se znám s Novým Strašečákem, ing. Vilémem Žákem. Jemu
vděčím za to, že jsem objevil „sourozeneckou“ obec, bráškovskou, Braškov.
Omlouvám se za takovou slovní hříčku,
ale sama mi padla na jazyk. Letošního
10. června mne sem zavedl, a měl jsem
možnost seznámit se – pár kilometrů,
prakticky na dohled od velké Prahy –
s nefalšovanou středočeskou vesnicí.
Kousek jsem ji znal, když jsem kdysi u
Toskánky platil pokutu za překročené
rychlosti v obci. Ale to byl až do teď
můj jediný kontakt s Braškovem. Při
jeho prohlídce jsem jen žasnul nad
tím, jak se braškovští až dosud ubránili
všem civilizačním tlakům – snad jen s
výjimkou velkoplošného zemědělství
a moderní, dle mého soudu neuvážené
orientace na širokořádkové plodiny,
jakými jsou kukuřice a řepka. Nad tím,
že se z České republiky stává pomalu
řepkoblika jsem se pozastavil už v Českém rozhlase, na Dvojce.
Přitom je pramálo obcí, které dbají
na vlastní historii a časy, kdy všechno
ještě mělo lidský rozměr. Kdy od každé
usedlosti vedla polní cesta nebo úvoz,
a ten byl, samozřejmě zištně, lemován
stromy, po většinou ovocnými. V Braškově se pustili do revitalizace – jak se
dnes říká – ale obyčejné česky do obnovy polních cest a stezek. Kde takovou
cestu prozrazovala už jen stará alej
či stromořadí, tam je přiznali – a kde
už nebyla, tam alej vysadili. Poměrně
plochá zemědělská krajina tady najednou dostává starý rozměr, texturu,
určovanou právě oněmi stromořadími,
alejemi a případně i remízky. Moderní
ochránci někdy rádi v tomto případě
mluví o biokoridorech. Já mám radši

výraz „polní cesta“. V Braškově jich
mají celou síť a chtějí-li si vyjet s kočárkem nebo jen tak vyjít, mají nabídku více než bohatou. Přitom u starých
cest, ba i u těch nově osazených, vedle
plánovaných výsadeb už roste řada
jiných dřevin, div ne jako v botanické
zahradě: brsleny, babyky, svídy, dříny,
ptačí zoby, bezy – a nádherné šípkové
růže. Když už jsme opustili někdejší
„pečwork“ malých a úzkých políček s
dělícími mezemi, tak v Braškově nabízejí příklad, jak krajině vrátit někdejší
charakter. Nevěřícně jsem koukal na
louku pár desítek metrů vzdálenou
od D6, kde byly „bujačí gule“ jak se
lidově říkalo jarní tváři chráněných
ocúnů. Něco podobného ještě můžete
zažít na D4 u tzv. Andělských schodů
mezi Mníškem a Dobříší – ale jinde už
bohužel ne.
Nachomýtl jsem se i k tomu, že současní „radní“ myslí víc než na sebe na
své děti, vnuky a pravnuky – a chtěli
by jim odevzdat „rodnou“ ves přinejmenším
ve stav u,
v ja kém ji
převzali
oni. Už jsem
ten obrat
použil, ale
opakuju ho:
Chtějí obci
zachovat
lidský rozměr. Proto
třeba koupili pozemky a div ne
uprostřed
obce vysa-

dili park, který je něco jako společenské centrum pod širým nebem. Se
sbírkou dřevin, skoro arboretem. A
najdete tu od plevených akátů, trnovníků bílých po botanicku, a záludných
křídlatek až po nádherné pěnišníky a
barevně výrazné stromy, jako je třeba
zlatolistý kadeřavý jilm habrolistý,
slivoň Pissardova a desítky dalších.
Je málo už míst, osad i obcí, která
si zachovala i v prvních dekádách 21.
století klidový, rustikální charakter a
byla ušetřena 95 % civilizačních vlivů, průmyslových zón a bůhví jakých
dalších vymožeností.a tlaků. Těch
5 % zbývajících je daň za zkrácení
času a vzdáleností nás všech; v Braškově to představuje startovní koridor
pražského letiště a blízkost trasy D6.
„Karlovarské“ A to by mělo stačit.
Braškovským je to přáno a ve skrytu duše jim to závidím.
V Braškově si prostě váží domova.
RNDr. Václav Větvička

RNDr. Václav Větvička

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
Usnesení

Usnesení

14. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne
11. dubna 2017 na OÚ Braškov

44. schůze rady 18. 4. 2017
Rada obce Braškov po projednání:
•

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

a) bere na vědomí:
1. Zprávu o kontrole plnění usnesení 12. a 13. zasedání zastupitelstva obce
2. Zprávu o vyhodnocení připomínek, požadavků a podnětů k návrhu zadání změny č. 1 územního
plánu Braškov datovanou březen 2017
3. Zprávu o hospodaření obce k 31.3.2017
4. Informaci o rozpočtových změnách č. 1 až 3 na rok 2017, schválených radou obce

•

souhlasí
• s poskytnutím prostoru v podkroví OÚ pro setkávání matek s malými dětmi do 3 let – baby klub
• s návrhem zřízení dopravní komise k problematice ul. Dukelská ve složení: předseda Ing. V. Chalupa, členové M. Špaček a P. Horník
• s umístěním inf. cedule se seznamem, co nelze odvézt na sběrné místo
• s umístěním svodidla u pomníku před autobusovou zastávkou
• s umístěním dopr. značky „Stop“ v ul. Akátová
• se zveřejněním nabídky Letohrádku Vendula na dovoz obědů pro seniory

b) schvaluje:
1. V souladu s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona výslednou verzi návrhu zadání změny
č. 1 územního plánu Braškov datovanou březen 2017
2. Účetní závěrku za rok 2016 a výsledek hospodaření ve výši 3.821.087,37 Kč
3. Závěrečný účet obce za rok 2016 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2016 s výhradou
4. Program rozvoje obce aktualizovaný v březnu 2017.

•

schvaluje
• program 45. schůze rady dne 2.5.2017

Zastupitelstvo obce po projednání:

c) souhlasí:
1. Se zveřejněním záměru na směnu pozemku v k.ú. Braškov p.č. 385/3 o výměře 45 m2 za část
pozemku p.č. 292/5 o výměře 45 m2 ve vlastnictví ing. P. Vacka
2. Se zveřejněním záměru na směnu části pozemků v k.ú. Braškov p.č. 50/2 o výměře 158 m2 a části
pozemku p.č. 50/14 o výměře 1945 m2 za části pozemku p.č. 50/1 o výměře 1655 m2 a 448 m2
ve vlastnictví Ing. P. Čermáka
3. Se zveřejněním záměru a podmínkami pronájmu nebytových prostor určených pro prodejnu
potravin a smíšeného zboží v č.p. 31 na Valdeku
4. Se zveřejněním záměru na pronájem zemědělských pozemku v k.ú. Braškov p.č. 50/2; 60/3; 109/14;
177/17; 294/13 a 377/8 o celkové výměře 5090 m2.
5. S ﬁnančním příspěvkem obce Letohrádku Vendula na dovoz obědů seniorům ve výši jednonásobku
ceny účtované seniorům.

45. schůze rady 2. 5. 2017
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• informaci o stavu příprav 70. výročí položení zák. kamene obecního domu č.p. 11

•

souhlasí
• se zřízením komise pro řešení dopravní situace v ul. Dukelská a návrhem jí zpracovaného harmonogramu a zveřejněním výzvy občanům
• v rámci úspor se zrušením 5 dohod o provedení práce
• s pronájmem obchodu na Valdeku podle nabídky p. Minh Nguyen Noc
• s uzavřením pachtovní smlouvy s ing. Čermákem na pronájem pozemků p.č. 50/14 a 66/1

•

schvaluje
• program 46. schůze rady dne 16.5.2017

46. schůze rady 16. 5. 2017
Rada obce Braškov po projednání:

d) zmocňuje radu obce ke schvalování a provádění rozpočtových opatření:
1. rozpočtové příjmy v neomezené výši;
2. rozpočtové výdaje v závazných ukazatelích rozpočtu (paragrafy rozpočtové skladby) do výše
500.000 Kč celkem za jedno rozpočtové opatření v jednom kalendářním měsíci;
3. poslední rozpočtové opatření za kalendářní rok v plném rozsahu v příjmech i ve výdajích;
4. o všech takto provedených rozpočtových opatřeních bude starosta informovat zastupitelstvo obce
na nejbližším příštím zasedání

•

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

•

souhlasí
• s uzavřením nové smlouvy na pronájem obchodu od 1.6.2017
• s návrhem ing. Chalupy na jmenování ing. J. Horníka členem komise pro řešení dopravní
situace v ul. Dukelská
• s poskytnutím zázemí pro trénink mladých hasičů na fotbalovém hřišti
• s konáním přírodovědné okrašlovací vycházky zastupitelů s občany s názvem Za obec krásnější dne 10.6.
• se 4. změnou rozpočtu obce na rok 2017
• se zadáním projektu na zastřešení mezi stavbou muzea sportu a tribunou
• s negativním stanoviskem ke kolaudaci domu na poz.p.č. 258/143, stavba je v rozporu s územním plánem obce
• s umístěním inf. tabule na Valdecký rybník – Zákaz rybolovu bez povolenky

•

nesouhlasí
• s návrhem pachtovní smlouvy na Braškovský rybník jako chovný rybník

•

schvaluje
• program 47. schůze rady dne 29.5.2017

Kontrola plnění usnesení 14. zasedání
zastupitelstva obce
Usnesení 14. zasedání je zveřejněno v tomto čísle B. novin.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy o kontrole plnění usnesení 12. a 13. zasedání, o vyhodnocení připomínek k návrhu zadání změny úz. plánu č. 1, o hospodaření k 31.3.2017 a informaci
o rozpočtových změnách schválených radou obce.
Dále schválilo výslednou verzi návrhu zadání změny č. 1 úz. plánu z 03/2017, účetní závěrku a
výsledek hospodaření za rok 2016 i závěrečný účet a audit a aktualizovaný Program rozvoje obce.
Také odsouhlasilo zveřejnění směn pozemků. Zveřejnění bylo provedeno. Odsouhlasilo
také zveřejnění záměru na pronájem prodejny Valdek. Nabídka stávajícího provozovatele byla
radou obce schválena a smlouva uzavřena. Zveřejněn byl i záměr na pronájem zemědělských
pozemků. Konečně zastupitelstvo schválilo i event. možnost příspěvku Letohrádku Vendula na
dovoz obědů seniorům.
Závěrem zmocnilo zastupitelstvo radu obce ke schvalování a provádění rozpočtových opatření
s tím, že starosta bude o provedených opatřeních informovat nejbližší zasedání zastupitelstva
obce. I tento úkol je soustavně plněn.
František Haas

Usnesení
43. schůze rady 29. 3. 2017

47. schůze rady 29. 5. 2017
Rada obce Braškov po projednání:
•

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

•

souhlasí
• s pověřením p. Haase zpracováním stížnosti na postup při kolaudaci stavby dvojdomku na
pozemku p.č. 258/143 a podáním informace zastupitelstvu obce
• s pořízením nového notebooku

•

schvaluje
• rozšíření Programu rozvoje obce o „Rekonstrukci veřejného rozhlasu“
• termín a program 15. zasedání zastupitelstva, které se bude konat 26.6.2017 v restauraci
U Chalupů
• program 48. schůze rady dne 12.6.2017

Rada obce Braškov po projednání:
•

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

•

souhlasí
• s příspěvkem do 10 tis. Kč na oslavy 70. výročí postavení budovy obec.úřadu
• s architektonickým návrhem přístřešku na Háji od ak. arch. J. Vorla
• s rozpočtovou změnou č. 3 na rok 2017

•

schvaluje
• doplněný program 14. zasedání zastupitelstva 11.4.2017
• program 44. schůze rady dne 18.4.2017

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

A léta běží…
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narodili se:
Eliška NĚMCOVÁ
Nela RÁCOVÁ
Antonín ČERVENKA

25. 1. 2017
6. 2. 2017
28. 3. 2017
Blahopřejeme

Rozloučili jsme se s našimi občany:
Miluše MANYCHOVÁ
Josef POŠTOLKA
Jindřich JERMAN

20. 4. 2017 (90 let)
20. 5. 2017 (80 let)
4. 6. 2017 (69 let)
Čest jejich památce

Zprávy z obecního úřadu
Výsledek hospodaření obce k 31. 5. 2017
výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změnách

výsledek od
začátku roku

%

P Ř Í J M Y

školení

DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)

3 930 063,97

daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin.

984 133,14

9 500 000,00

41%

nákup služeb

1 400,00

pohoštění

7 823,00

16 077,35

daně a popl.,kolky,

1 950,00

daň z příj. fyz.os. z kap. výn.

86 513,87

řešení přestupků-Mě.Unhošť

674 623,98

daň z přid.hodnoty

2 144 840,63

opravy()
daň z příjmů za obec

pop.ze psů,ost.daně

23 875,00

daň z příjmu za obec

370 500,00

370 500,00

100%

11 739,21

597 000,00

2%

daň z nemovitosti

pronájmy

3 001,00

140 000,00

2%

440 731,00

650 000,00

68%

zn.na popelnice+bioodp.

321 186,00

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

370 500,00

0,00

100 000,00

0%

Sdružení dobrovolných hasičů

197 427,65

250 000,00

79%

Sportovní akti.mladých hasičů

100 000,00

200 000,00

50%

Sbor pro občanské záležitosti

9 139,00

40 000,00

23%

17 964,20

80 000,00

22%

knihovna - knihy a odměna

odpady

17 925,00
101 620,00
3 050,00

20 000,00

15%

49 841,00

50 000,00

100%

1 000,00
37 040,00
370 500,00

příspěvek na provoz hřbitova M.Přítočno

NEDAŇOVÉ

%

41 026,50

daň z příjmů FO ze sam.v.č.
daň z příj.práv.os.

rozpočet po
změnách

MŠ - příspěvek na provoz

100%

125 000,00

250 000,00

50%

kronika - materiál a odměna

20 189,00

35 000,00

58%

rozvoj a podpora mlád.oddílu kopané

90 000,00

180 000,00

50%

hřiště Valdek a víceúčel.hřiště-dotace na provoz

60 000,00

120 000,00

50%

dětské hřiště Braškov

20 000,00

20 000,00

100%

údržba a opravy silnic,chodníky,DKP

14 743,00

100 000,00

15%

údržba rybníky

23 019,00

30 000,00

77%
34%

0,00

0,00

0%

veřejné osvětlení-el.energie

103 080,00

300 000,00

32 637,57

35 000,00

93%

veřejné osvětlení-údržba,oprava rozhlasu

111 648,00

250 000,00

45%

Ostatní nedaň.příjmy

7 578,75

20 000,00

38%

údržba veřejné zeleně

225 635,56

710 000,00

32%

tiskopisy,ost.popl., prodejna nájem,voda

7 390,00

odpady celkem (Van,AVE,Ekologie)

342 128,00

750 000,00

46%

AVE známky KO

225 030,00

likvidace velkoobjemového odpadu

100 850,00
32%

přijaté pojistné náhrady
výtěž.VHA

ordinace-zál.elektřiny
úroky z BÚ
DOTACE - OÚ - státní správa
DOTACE-volby do kraje
DOTACE-rek.MŠ doplatek 2016
DOTACE-nákup požární cisterny

0,00
188,75
81 915,00

196 600,00

42%

0,00
596 611,60

596 611,60

100%

0,00

7 005 000,00

0%

OSTATNÍ PŘÍJMY:
Smlouva hasiči (Kyšice)
Smlouva hasiči (V.Dobrá)
Hasiči-zajištění požární ochrany

0,00

12 000,00

0%

24 000,00

24 000,00

100%

3 000,00

58 000,00

5%

Příspěvek na VO kruhového objezdu

0,00

50 000,00

0%

Věcné břemeno

0,00

10 000,00

0%

14 256,00

14 300,00

100%

0,00

0

0%

prodané dřevo
Hudební festival-sponz.dar
PŘÍJMY CELKEM

5 568 925,10

19 349 011,60

29%

nebezpečný odpad

16 248,00

úroky z úvěru

19 071,20

60 000,00

0,00

150 000,00

0%

Výtvarná dílna-provoz(voda,elektř.údržba)

10 209,07

60 000,00

17%

Kamerový systém-provoz(dohoda)

20 000,00

60 000,00

33%

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

51 712,20

200 000,00

26%

0,00

18 000,00

0%

9 924,00

9 924,00

100%

3 310 395,74

7 903 424,00

42%

předproj.,projekty a inž.činnost

222 999,50

200 000,00

111%

Centrum služeb Braškov-Jednota

215 985,00

250 000,00

86%

koﬁn.investic"Programu výstavby"

0,00

450 000,00

0%

1 100 000,00

1 100 000,00

100%

300 000,00

300 000,00

100%

0,00

700 000,00

0%

600 384,00

610 000,00

98%
21%

Valdecký háj-příspěvek

Příspěvek-PO Unhošť,Hospis
Vratka dotace-rek.VO,ﬁn.vypořádání
celkem
INVESTIČNÍ:

splátka- prodejna Jednota
V Ý D A J E :

nákup pozemků Pejša

NEINVESTIČNÍ

EVVO

správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)

1 369 005,86

3 560 000,00

38%

oprava CAS 25 Liaz

odměny zastupitelstva

232 408,00

výsadba a revital.zeleně v obci

94 985,00

450 000,00

platy zaměstnanců

329 409,00

nákup požární cisterny

36 300,00

7 900 000,00

0%

platy za 12/2016

228 060,00

Rekonstrukce MŠ vícepráce

120 460,10

121 000,00

100%

celkem

2 691 113,60

12 081 000,00

22%

VÝDAJE CELKEM

6 001 509,34

19 984 424,00

30%

3 900 000,00

0%

dohody

76 800,00

pov.poj.na soc.zab.

82 355,00

pov.poj.na zdr.poj.

50 560,00

zák.poj.odpovědnosti
právní služby
poj.obecního majetku

1 027,00
0,00

Splátka úvěru

59 439,00

popl.za měř.rychlosti v obci

22 960,00

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

všeobecný mat.

22 067,77

VÝDAJE CELKEM

-6 001 509,34

nákup DHM

24 545,00

PŘÍJMY CELKEM

5 568 925,10

odborné publ.

1 810,00

ROZDÍL

voda(OÚ,pítka,prodejna)

2 516,00

Výsledek hospodaření k 31.12.2016

8 130 185,59
7 697 601,35

plyn(OÚ,prodejny)

22 340,00

Zůstatek BÚ celkem

elektrická energie(OÚ,prodejny)

23 099,00

z toho:

nájemné-Pozemkový úřad
služby pošt
služby telekom.
služby peněžn.ústavů
zálohy pokladny

0,00
903,00
12 377,89
3 688,70
82 401,00

BÚ Spořitelna
BÚ-90018-nákup požární cisterny
BÚ -94 ČNB
BÚ-2006 ČNB
úvěr

-432 584,24

7 592 429,50
0,00
104 985,22
186,63
-9 801 193,65

Zprávy z MŠ
V pátek 2. 6. 2017 jsme se v odpoledních hodinách sešli na zahradě mateřské školy, abychom
se společně rozloučili s našimi předškoláky a zároveň oslavili Den dětí. Zábavným odpolednem nás
provázela Bára Ladrová a myšák Eda, kteří měli pro děti připravený hudebně zábavný program.
Maminkám a babičkám děkujeme za přípravu výborného občerstvení pro zúčastněné hosty. Poděkování patří i zaměstnancům školky za výzdobu školní zahrady a přípravu pěkného prostředí .
Našim budoucím prvňáčkům přejeme mnoho úspěchů a samé jedničky.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří jakoukoliv formou pomáhají a podporují činnost

mateřské školy – rodičům, kteří věnovali pro potřebu školky různé drobné dárečky, reklamní
předměty, papíry na kreslení, ﬁnanční prostředky, zajistili ušití pohádkových a zvířecích čepiček a
za zajištění drobností a sladkostí pro naše děti. Dále bychom rádi poděkovali za spolupráci místní
knihovně a za pomoc při přípravě akcí místním hasičům a zřizovateli školy.
Kolektiv Mateřské školy přeje všem dětem, rodičům a ostatním příznivcům krásné prázdniny
plné sluníčka a pohody.
Petra Strejčková, DiS

Zprávy z obecního úřadu
PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV  AKTUALIZACE ČERVEN 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.

REKONSTRUKCE ULICE V ZÁTIŠÍ

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

1110

945

165

Úpravu dokumentace
F. Haas,
provedena, požádáno o stavební
Ing. Doksanský
povolení.

Budeme žádat o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE V DUBINÁCH

Je zpracována dokumentace.

1049

892

157

Je požádáno o stavební
povolení; chybí stanovisko
Policie.

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.
Je vydáno stavební povolení.

Budeme žádat o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE POD HORKOU

Nutno aktualizovat dokumentaci z r. 2007.

9000

0

0

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

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,
VODNÍCH PLOCH A STUDÁNKY
které je nutno rozšířit. Dokumentaci
zajišťuje p. Dobeš.

celkem cca 15000,
ale budou upřesněny

Ing. Dolejšová

Ing.Dolejšová,
p. Haas

p. Haas

Budeme žádat o dotaci.

Nutno dořešit také majetkoprávní záležitosti.

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.

REKONSTRUKCE MÍSTNÍHO ROZHLASU

Nutno zpracovat dokumentaci

Ing. Dolejšová

Předpokládáme ﬁnancování z dotace.

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.

Zpracován návrh studie. Nutno
projednat s ostatními obcemi.

Ing. Dolejšová

Předpokládáme možnost získání dotace Stč. kraje 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
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.

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

Akce dokončena.

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 probíhá.

500

500

0

Oprava dokončena.

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; požádáno
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; požádáno
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

Je vydáno stavební povolení.

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

Záměrem je úspora energie a zlepšení
klimatizace.

300

CENTRUM SLUŽEB BRAŠKOV

V objektu bude zřízeno zdravot. zařízení
a prodejna.

20000

OBNOVENÍ CESTY Z DUBIN A ODVODNĚNÍ NA
VESELOV

Jde zejména o odvedení dešťových vod
z propustku pod silnicí.

_

0

300

_

Předpokládá se dotace ze životního prostředí.

Nutno zpracovat projekt.

Ing. Dolejšová

Zpracována dokumentace, je
požádáno o stavební povolení.

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, Revitalizace zeleně v MŠ a oprava hasičské stříkačky. Tyto akce budou již ze seznamu vypuštěny. 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. Rada obce doplnila Program o akci “Rekonstrukce místního rozhlasu”.
František Haas

Zprávy z komisí
OBYVATELÉ BRAŠKOVA MAJÍ ZÁJEM O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V OBCI
V sobotu 10. června proběhla v pořadí již druhá, odborníky na životní prostředí, komentovaná
vycházka v katastru obce. Smyslem těchto komentovaných vycházek je zapojit občany do spolurozhodování o Územním plánu obce (ÚPO). Je to nejdůležitější dokument, který rozhoduje o směřování
obce do budoucnosti, tedy pro příští generace. ÚPO rozhoduje o tom, zda obec zůstane přívětivým
místem pro život, či podlehne tlakům spekulantů a developerů, kteří mají zájem především na
budování velkoskladů, výrobních hal a nevzhledných sídlišť. Tomu právě strategická poloha naší
obce v blízkosti Prahy a současně v těsné blízkosti dálnice D6 nebezpečně nahrává.
Proto jsme rádi, že se této akce zúčastnilo tolik zájemců. Tentokrát nás poctil svou účastí dokonce
RNDr. Václav Větvička, jeden z našich nejuznávanějších botaniků. U občerstvení „Na kompostu“
proběhl nejprve zasvěcený výklad problematiky územního plánování a seznámení s připravovanou
změnou územního plánu č. 1 prostřednictvím jednatele ﬁ rmy ECODIS s.r.o Ing. Romanem Kovářem
a poradcem Ing. Vilémem Žákem. Pokud sledujete v Braškovských novinách „Program rozvoje obce“,
jedná se o pilotní projekt „Aplikace EVVO při prosazování enviromentálních funkcí krajiny…“. Poté
se průvod občanů, připomínající průvod prvomájový, vydal za průvodkyní Pavlínou Novotnou přes
hřiště Háj ovocnou alejí „U křížku“, směrem k ČOV. Před křižovatkou polních cest u ČOV podal pan
RNDr. Větvička poutavou formou výklad o všech rostlinách a dřevinách, které účastníky zajímaly. Další část procházky směřovala do ulice „V Podlískách“, dále ulicemi „Pod Horkou“ a nakonec
„U Dubu“ zpět ke „Kompostu“. Tady po občerstvení dokončil p. Větvička svůj poutavý výklad a odpovídal na dotazy. Počasí vyšlo jak na objednávku a všichni účastníci byli spokojeni. Komentovaná
vycházka splnila svůj účel.
Mně osobně zůstane v paměti navždy výrok pana RNDr. Větvičky, cituji „Kdybych si znovu mohl
vybrat místo, ve kterém bych chtěl žít, tak by to byl právě váš Braškov“.
Chápu to jako mimořádnou poctu a zadostiučinění pro naši obec a zastupitelstvo, že kráčíme
správným směrem.
Ing. Jiří Kolrusz, komise životního prostředí

Účastníci komentované procházky

RNDr. Václav Větvička

KOMISE PRO ŘEŠENÍ DOPRAVY V ULICI
DUKELSKÉ
Vážení spoluobčané, vážené dámy, vážení pánové, sousedé,
vzhledem k několika písemným stížnostem obyvatel Braškova na neuspokojivou dopravní
situaci v ulici Dukelská, zřídila obec Braškov novou obecní komisi k řešení uvedené problematiky.
Na návrh Rady obce vznikla dnem 9. 5. v obci Braškov „Komise pro řešení dopravy v ulici Dukelské“ (dále jen komise), složená ze členů:
• Ing. Vladimír Chalupa – předseda komise
• Milan Špaček – člen komise
• Ing. Jiří Horník – člen komise
Vzhledem k tomu, že obec Braškov není majitelem uvedené komunikace, neboť jejím vlastníkem je Středočeský kraj, může komise pouze navrhnout preferovaná řešení dopravní situace pro
následná jednání obce Braškov s majitelem komunikace.
Snahou komise bude za pomoci občanů Braškova napomoci k řešení dopravní situace v Dukelské
ulici v rámci zákonných možností. Přáním komise je co nejvíce přátelsky pohovořit mezi sousedy,
vyměnit si vzájemně názory a postřehy. Výsledkem práce komise pak bude zhodnocení současného
stavu, přehled připomínek občanů a soupis doporučení a návrhů pro obec Braškov.
Předpokládaný harmonogram práce komise:
10. 5. – 30. 5. Sběr písemných podkladů občanů. (Již proběhlo)
1. 6. – 15. 6.
Zpracování písemných podkladů, vytvoření a vystavení 1. verze návrhu řešení.
(Připravuje se, zhodnocení stavu bude umístěno na webových stránkách obce)
16. 6. – 30. 6. Veřejné shromáždění občanů. (Připravuje se)
1. 7. – 30. 7.
Zpracování a odevzdání závěrečné zprávy komise radě obce. (Proběhne v předpokládaném termínu)
Členové dopravní komise v souladu s výše uvedeným harmonogramem vyzvali rezidenty
z ulice Dukelské k zaslání návrhů na zlepšení situace. Výzva nezůstala bez odezvy, a proto komise
obdržela celou řadu písemných, ale i ústních připomínek a návrhů. Aniž bych předcházel výsledky
a doporučení komise, lze již v této chvíli předpokládat některá doporučení, na kterých se doposud
všichni shodli. Důležitá bude zejména obnova již téměř neznatelného vodorovného dopravního
značení, nebo zvýšená kontrola dodržování dopravních předpisů ze stany policie České republiky.
Rád bych uvedl, že všechny připomínky obyvatel ulice Dukelské budou zpracovány a následně
bude komisí svoláno veřejné shromáždění občanů, kde bude možné připomínky diskutovat, doplnit,
vysvětlit apod.
Ing. Vladimír Chalupa, předseda komise

Účastníci komentované procházky

DOKONČENÝ PROJEKT
Koncem měsíce k větna Obec Bra š kov
dokončila další z projektů, které vznikly za
ﬁnančního přispění Středočeského kraje. Jedná
se o projekt „Výsadba a revitalizace zeleně
v obci Braškov“. Cílem projektu bylo navázání na již probíhající či ukončené etapy výsadeb a
revitalizaci zeleně v obci Braškov. V rámci projektu byla řešena zahrada MŠ, ulice V Podlískách a
polní cesty doplněné mobiliářem a stavbami z vrbového proutí. Celkové náklady dosáhly výše 870
891 Kč. Dotace ze Středočeského kraje z Fondu životního prostředí a zemědělství byla ve výši 827
347 Kč. Zbývající náklady uhradila Obec Braškov.
Ing. arch. Kateřina Dolejšová, předsedkyně stavební komise

Zprávy z komisí

Hasiči informují

ZELEŇ V NAŠÍ OBCI

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ

Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli, že obec Braškov a její vedení dlouhodobě věnuje hodně času a úsilí vytváření
příjemného životního prostředí a péči o zeleň v naší obci.
Z poslední doby lze připomenout projekty obnovy historických a realizace nových polních cest,
výsadby alejí podél polních cest v okolí obce a propojení s okolními obcemi. Úspěchem je i realizace
ploch izolační zeleně směrem k dálnici ze strany Braškova i ze strany Toskánky, revitalizace zeleně v
mateřské školce, nebo sezónní výsadba květin do mobilních nádob i záhonů v celém intraviánu obce.
Jednou z nejzajímavějších novinek v realizacích je vytvoření zastíněného odpočinkového sezení na křižovatce polních cest mezi Braškovem a Kyšicemi, podél braškovského potoka. Sezení
se stolem a s pěkným výhledem do krajiny je stíněno živou vrbovou konstrukcí a přímo vybízí k
odpočinku pěší i cyklisty.
Projekty na novu zeleň vyžadují nemálo práce, ale ještě mnohem složitější a náročnější je následná údržba této zeleně. Obec zajišťuje pravidelné sečení intenzivních i extenzivních travnatých
ploch včetně polních cest, pravidelnou údržbu stromořadí a příslušnou prořezávku starších stromů
a samozřejmě i úpravu a odplevelování živých plotů, keřových skupin, trvalkových i letničkových
výsadeb. Velmi důležitá je i kvalitní zálivka, zejména v suchých a větrných dnech. Velmi vítáme
dobrovolnou pomoc braškovských občanů, kteří pomáhají s údržbou místní zeleně. Dovolíme si
ale upozornit, že plánované zásahy do zeleně je potřeba konzultovat s pracovníky obecního úřadu.
Lze se tak vyhnout neodborným zásahům zejména v korunách stromů ale i v dalších porostech a
poškození zeleně, byť i neúmyslnému.
Aktuálně probíhají seče extenzivních travnatých ploch, hlavně na loukách a kolem polních cest.
Během června a července bude probíhat pravidelný řež živých plotů. Brzy také začne dozrávat ovoce v aleji U křížku. Přijďte si ovoce natrhat, ale prosíme, buďte šetrní a nelámejte ani nestříhejte
větve, myslete na budoucnost.
Věříme, že i nadále budeme péčí o zeleň v obci zvyšovat kvalitu života našich občanů a usnadníme jim tak tolik potřebný každodenní kontakt s přírodou v příjemném a bezpečném prostředí.
Doufáme, že se nám i v budoucnu bude dařit získávat potřebné ﬁnanční zdroje na další rozvoj obecní
zeleně, zejména v extravilánu obce a o propojování sídelní a krajinné zeleně. Uvítáme také všechny
připomínky a návrhy na zlepšení týkající se životního prostředí přímo v místě vašeho domova.
Připomínky a návrhy prosím zasílejte na oﬁciální e-mail obce, ou@braskov.cz
Pavlína Novotná

V druhém čtvrtletí letošního roku jsme se s hasičatama zúčastnili několik závodů.
8. dubna Železný Soptík v Hřebči – Soptíci bojovali a vyhráli 2.místo v družstvech a 4 děti
postoupily v jednotlivcích do druhého kola, kde se dařilo Aničce L.
Tazmánům se moc dařilo pro družstvo vybojovali 1. místo a v jednotlivcích z 10 jich 6 postoupilo
do druhého kola, kde se dařilo Julii S.
15. dubna požární útok ve Lhotě – dařilo se Soptíkům a získali ZLATO, Tazmánům uteklo
vítězství o půl vteřiny.
13. května požární útok v Žilině – Soptíci opět ZLATÍ a Tazmáni byli bronzoví.
26.–28. května – Okresní závody Plamen v Plchově – do těchto závodů se počítá i první kolo z
podzimu Všestranný branný závod, který Soptíci vyhráli a Tazmáni byli třetí. První den na okresních
třídenkách se běhala štafeta dvojic, Soptíci s časem 77:00s byli druzí a Tazmáni s časem 74:00s čtvrtí.
Druhý den se běhala štafeta 4 x 60m, Soptíci s časem 66:03s byli třetí a Tazmáni s časem 50:65s
třetí. Kolem poledne se soutěžilo v požárním útoku CTIF, Soptíci s časem 168:00s první a Tazmáni s
časem 96:00s druzí. Odpoledne se běžela štafeta CTIF, kde Soptíci s časem 108:12s první a Tazmáni s
časem 98:55s pátí. Nejdůležitější a nejoblíbenější závod byl v neděli ráno a to požární útok. Soptíci ho
vyhráli s časem 34:80s a tím se stali celkovými vítězi okresu v kategorii mladších žáků. Tazmánům se
lepila smůla na paty a i když měli pěkný čas 29:87s umístili se celkově v okresu na bronzovém místě.

Tazmáni 28. 5. 2017 požární útok v Plchově
Plánované akce:
16. 5. 17 – noční závod v Hýskově
18. 5. 17 – 60m jednotlivci v Brandýsku + vyhodnocení Hasičské ligy 2016-2017
26.–30. 8. 17 – hasičské soustředění
7. 9. 17 – první trénink v nové sezóně na Toskánce (nábor nováčků)

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 7. září v 17.00 hodin na Toskánku.
Při pěkném počasí trénujeme na Toskánce, při špatném počasí jsme v hasičské zbrojnici nebo
v budově Muzea na Valdeku (v zimě).
M. Chalupová, vedoucí Mladých hasičů
Soptíci 28. 5. 2017 požární útok v Plchově

ZÁMĚR VYLOUČENÍ TRANZITNÍ
KAMIONOVÉ DOPRAVY Z OBCE
KONEČNĚ AKCEPTOVÁN
Po našem pětiletém intenzivním jednání s úřady se má konečně náš záměr začít realizovat.
Krajská správa a údržba silnic (KSUS) nás vyzvala k možnosti připojit se ke komplexnímu řešení,
které má zabránit kamionům průjezd (tranzit) nejen na silnici II/118 spojující Kladno s Berounem
a dálnici D6 (Karlovarská) s dálnicí D5 (Plzeňská), ale i na silnici II/101 z Kladna do Rudné přes
Unhošť, Červený Újezd, Ptice, Úhonice a Drahelčice.
Tuto možnost jsme samozřejmě přivítali a naše nová žádost byla podepsána i starosty dotčených obcí na této trase. Tedy Velké Dobré, Kyšic, Unhoště (kam spadá Nouzov) a Železné. Písemná
žádost byla odeslána na KSUS dne 18.4.2017. Nyní má následovat zpracování projektu, který spočívá v podstatě pouze v instalaci nového svislého dopravního značení, omezující průjezd vozidel
hmotnosti 12 tun a více těmito uvedenými obcemi.
Ing. Jiří Kolrusz, komise životního prostředí

Okénko do historie obce
10. července 1967 byl na Valdeku v č.p. 182 založen čtenářský klub časopisu ABC číslo HP1041 – Rychlý tomahavk. Po získání titulu Kolumbovská hlídka přírody byl zaevidován pod číslem
KHP-1041. Klub vznikl ze spolku Piráti modrého šídla, jenž vznikl již 27. 7. 1966.
Takže letos v létě je to přesně padesát let co tehdejší hoši, dnes úctyhodní mužové, založili klub,
který naši obec více než důstojně reprezentoval, jak ve zmiňovaném časopise ABC (mimochodem
vychází dodnes), a dále pak ve velmi populárním a sledovaném televizním programu Vlaštovka.
Na obrazovce se poprvé před celou republikou objevili 5. 4. 1969 od 18.00 do 19.00 hodin.
Nyní mi dovolte, abych přesně ocitoval slova kronikáře pana Antonína Hroníka, který tuto
událost zapsal: „V každém případě tito čtyři chlapci z Valdeku si zaslouží, aby vešli do dějin naší
obce a bylo o nich něco zapsáno v obecní kronice“. Činnost klubu v televizním vysílání je podrobně popsána v kronice obce. Chlapci celkem třikrát zvítězili v soutěžích nejen vědomostních, ale
i soutěžích obratnosti a zručnosti. Teprve napočtvrté poznali hořkost porážky a se soutěží se
rozloučili. A tehdejší kronikář pokračuje: „ Tento zápis byl zpracován na počest 4 prvních občanů
naší obce, kteří účinkovali na televizní obrazovce.“
A kdo byli ti šikovní hoši??? Tak tedy: Jan a Zbyněk Spoustovi, Bohouš Bečka a Petr Čada.
Pánové za sebe – klaním se o děkuji.
Pavel Stádník, kronikář obce

Termíny svozu
TERMÍNY PŘISTAVENÍ KONTEJNERU
NA KOMPOSTOVATELNÝ ODPAD ZE ZAHRAD
NA SBĚRNÉM MÍSTĚ NA BRAŠKOVĚ
V SOBOTU:

24.6. | 15.7. | 29.7. | 12.8. | 26.8. | 9.9. | 30.9. | 14.10 | 28.10.
v obvyklých provozních hodinách tj. od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 hod.

Knihovna

Dětský den

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ? VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
BELETRIE
Bauer, J. : Až bude smrt mou paní
Bauer, J. : Smrt na Karlštejně
Boučková, T. : Život je nádherný
Cubeca, K. : Tajemství skrytého kláštera
Cubeca, K. : Kdo probudí hvězdy
Fousek, J. : Cesty za nadějí
Fousek, J. : Dobré jitro, člověče
Jakoubková, A. : Manžel nikdy nespí
Keleová-Vasilková, T. : Lži
Keleová-Vasilková,T. : Okénko do snů
Monyová, S. : Poslední extáze
Poledňáková, M. : Ten, kdo tě miloval
Steel, D. : Kouzlo
Vaňková, L. : Lev a růže
Viewegh, M. : Biomanžel
Vondruška, V. : Husitská epopej V. díl
Vondruška, V. : Ještě že nejsem kat
Vondruška, V. : Nitranská brána smrti
NAUČNÁ LITERATURA
Appel, V. : Háčkovaná zvířátka
Bednářová, L. : Háčkovaná ZOO
Černý, M. : 111 míst v Praze, která musíte vidět
David, P. : Nejkrásnější výlety autem 2. díl
David, P. : Nejkrásnější výlety vlakem
Gátiová, É. : Květy z papíru
Glockner, D. : Císařův prezident
Hoﬀ bauer, G. : Snižování krevního tlaku bez léků
Klich, I. : Vltavské vyhlídky
Votavová, K. : Hravé učení. Interaktivní mluvící
kniha
Němec, S. : Svět zvířat. Interaktivní mluvící kniha
Kocová, T. : Atlas světa. Interaktivní mluvící kniha
KNIHY PRO DĚTI
Auta. Bleskův příběh
Awdry, R. : Super velká kniha. Tomáš a jeho
přátelé
Čapek, J. : Povídání o pejskovi a kočičce
Čtvrtek, V. : Říkání o víle Amálce
Gilletová, E. : Řekni mi. Věda a vynálezy
Gilletová, E. : Řekni mi. Kolik ?
Hrátky pro šikuly do přírody
Koval, K. : Zeměklíč
Maincentová, G. : Řekni mi. Kdy to bylo?
Miler, Z. : Krtek a kalhotky
Miler, Z. : Krtek a raketa
Miler, Z. : Krtkova dobrodružství 1

Miler, Z. : Krtkova dobrodružství 2
Miler, Z. : Krtkova dobrodružství 5
Miler, Z. : Příběhy cvrčka a štěňátka
Moostová, N. : Havran Nezbeda. Je těžké nezlobit!
Moostová, N. : Havran Nezbeda. Všechno je moje!
Můj první obrázkový atlas
Neubauerová, Z. : Traktůrek Zetůrek
Niklíčková, A. : O Mášence a třech medvědech
Petiška, E. : Olin a lišky
Pleva, J. : Budulínek
Pospíšilová, Z. : Hasičské pohádky
Pospíšilová, Z. : Knihovnické pohádky
Ptáčková, J. : Víla Odetta.
Steele, P. : Vlaky
Šrut, P. : Lichožrouti
Šrut, P. : Lichožrouti se vracejí
Šrut, P. : Lichožrouti navždy
Vtipy pro děti
Wagner, V. : Ledové království
Zinnerová, M. : Kočka Linda, poklad rodiny

V sobotu 3. června uspořádali dobrovolní hasiči z Braškova dětský den na téma „Dobytí hradu“.
Na louce u braškovského rybníka připravili různé hry pro naše nejmenší, jako např. „Rytířský souboj
o korunu“, „Postav věž pro princeznu“, skládání puzzle nebo chůzi na chůdách. Dále se děti mohly
svézt po braškovském rybníku na nafukovacích kánoích, nebo chytat zlatou rybku při nahazování
rybářským prutem do vody. Populární bylo i malování na obličej, během odpoledne se louka začala
hemžit kytičkami, motýly, kočičkami a dalšími malůvkami na dětských tvářích. Příjemné a slunečné
odpoledne zakončily děti koupáním v rybníku a opékáním buřtů.
Na dětském dni při přípravě a průběhu se podíleli rodiny: Špačkovi, Salvetovi, Skopovi, Novotní, Chalupovi, Ondráčkovi, Jára Šíma, Lenka Šmídová, Marie Kocálová, Karolína Holerová a rodina
Kamenických z Kyšic.
Vladimír Chalupa

PŮJČOVNÍ DOBA: STŘEDA 16.00–18.30

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE
Ivan Klich
VLTAVSKÉ VYHLÍDKY
Romantické výpravy nad meandry Vltavy.
Povídání o jednotlivých vyhlídkách včetně
fotograﬁí, souřadnic, popisu přístupu ( autem, autobusem, na kole či pěšky) a výřezu z turistických
map začíná těsně za soutokem Vltavy s Otavou.
Vyhlídky jsou za sebou řazeny v pořadí po proudu
řeky Vltavy a pojmenovány tak, jak uvádějí turistické mapy, nebo jak je uvádějí místní obyvatelé.
Všechny mají svoje kouzlo a přitahují příznivce
toulek a turistiky.
David Glockner
CÍSAŘŮV PREZIDENT
Tajemství rodiny Tomáše Garrigua Masaryka.
Autoři knihy se vydali po stopě Masarykova
biologického otce s plnou vážností a nasazením,
jak tento detektivní úkol vyžaduje. Pečlivě zmapovali záhadné a doposud pietně opomíjené události
v Masarykově životě a hledali souvislosti s tím, co
se dělo v rodině císaře Františka Josefa I.
Věra Přibylová, knihovnice

Okénko pro děti
Milé děti,
prázdniny se blíží a já se těším, že během nich navštívíte také naši knihovnu, kde na vás čeká řada pěkných nových knih. Kniha HRÁTKY PRO ŠIKULY vám může poradit, jak se bavit v době volna.

z knihy Hrátky pro šikuly

Jméno
psa

Pták
kukačka

Předložka

Starý
(anglicky)

Skrýš

Slepičí
citoslovce

Líc

Šlechtična

Jak
(slovensky)

Olivovník
(botanicky)

Národ

Orýt
dokola

Směrem ven
(zastarale)

Ruské
sídlo

Výstavní
dům

Tlustokožci

Svízel

Vzduch-vzduch
(angl. zkr.)

Skupina
vozidel

1. díl tajenky

Kadidlo

Severočeské
město

Televizní pořad

Cizí mužské
jméno

Dřep
(slovensky)

Patřící Edovi

Karetní výraz

Obyvatel
N. Zélandu
Jednotka
ozáření
Balkánský
palác

Vůně
Alodium
Uhlovodík
Součást
střechy

Cizí mužské
jméno
Zmrzlinová
pochoutka

Styl hudby

Dosna

Srbská dutá
míra

Součást hřiště
Rachotivý zvuk

Soud boží

Název
hlavolamu
Dešťová voda

Posl. sněmovna
(zkr.)

Město v Sýrii

2. díl tajenky

Styk
Francouzský
tenista
Prstenec
dórské hlavice

Jaké
(slovensky)

Typ
lyžařského
vleku
Komun.
strana
Slovenska

Psovitá šelma
Egyptská
bavlna
Vlámání

Kruh

Otcové
(zastarale)

Blázen

Hudební
skupina
Útok
kopytnatce

Jméno herce
Sharifa
Javor
(botanicky)

Patron
Neodborník
Dílo A. Jiráska

Kabina
Řemen
(zastarale)

Vzdálená
hvězda

Kombinéza
Já

Cizokrajná
rostlina

Vespod

Souhlas

Osamoceni

SPZ Klatov

Citoslovce

Předložka

Dřeva
(slovensky)

Stařec

Potáč

3. díl tajenky

Šelest
Prodejna obuvi
v Praze
Citoslovce
veselosti

Předložka

Dig. subtrakční
angiologie (zkr.)
Pivovar (zkr.)

Spojka

Rozpětí

Okresní Výbor
(zkr.)

Předložka
Vinař
(slovensky)

Krám

Sající

Celní kód
Rumunska

Úhoř
německy

Upozornění

POZVÁNKA

S.K. BRAŠKOV POŘÁDÁ DNE 19. 8. 2017 NA STADIONU JAROSLAVA VALEŠE

OSLAVY 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO FOTBALOVÉHO ODDÍLU
PROGRAM:

10.00–13.30 – TURNAJ OLDŘICHA SVOBODY – fotbalové klání mladších žáků
14.00–15.30 – BRAŠKOV proti BRAŠKOVU – utkání bývalých hráčů
16.00–17.30 – S.K. BRAŠKOV – INTERNACIONÁLOVÉ ČR – mužstvo osobností
OD 18.00 NÁSLEDUJE TANEČNÍ ZÁBAVA POD ŠIRÝM NEBEM…
K TANCI A POSLECHU HRAJE ZNÁMÁ SKUPINA PARADOKSY.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Pomůcka: Anuli, ATA, DSA, Eger, Olea, Piv, TALO

Vrstva třetihor

