BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

září 2015

Pozvánka

Slovo starosty

Všichni občané jsou srdečně zváni na

POLICEJNÍ OBEC?

6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV
které se koná

VE STŘEDU 30. ZÁŘÍ 2015 V 17.00 HOD.
NA OBECNÍM ÚŘADĚ BRAŠKOV
s tímto programem:

1.
2.
3.
4.
5.

Ročník: 25 Číslo: 3

Zahájení
Smlouva o úvěru – dodatek č. 1
Návrh 3. změny rozpočtu
Sponzorský dar od PKB a.s.
Smlouva s AVE Kladno na svoz odpadu a návrhy vyhlášek o sběru
komunálního odpadu
6. Aktualizace „Programu výstavby obce“
7. Schválení smlouvy o techn. dozoru investora na dotované akce
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr

Vážení spoluobčané,
každá doba je něčím charakteristická. Máme za sebou století páry, potom
elektřiny a teď máme období výpočetní
techniky. Hlavním rysem je díky mailu,
internetu a vůbec přenosu dat, zkracování
vzdálenosti mezi námi. Spojení s obrazem
z různých světadílů dokáže i náš šestiletý Vladimír. V práci nám to přineslo
významné zefektivnění. Samozřejmě jak
to bývá, s tím vším dobrým co nám to
dává, nám to i něco bere. Všichni jsme
špehováni „Velkým bratrem“, pomocí
kreditních karet, kterými platíme a určují
naší polohu, pomocí mobilních telefonů,
které také určují naši polohu, dále jsou
tu mýtné brány, které pořizují naše fotograﬁe, no a nakonec kamerový systém
v našich městech, obcích a dopravních
uzlech. Velmi zajímavý fenomén jsou
Google mapy, kde mnozí z vás najdou nejenom svůj dům. Tento dlouhý výčet ztrát
našich svobod jsem provedl proto, abych
vám zdůraznil naprostou marnost s touto
hydrou bojovat. Jediné, co můžeme dělat,
je se přizpůsobit a zařadit. V naší obci
tomu jdeme naproti, postupně instalujeme bezpečnostní kamerový systém, který

by měl pomoci chránit zdraví a majetek
nás všech. Máme za sebou homologaci
Úřadem pro ochranu osobních údajů, tudíž obraz kamerového systému můžeme
zaznamenávat. Je důležité konstatovat,
že z preventivních opatření proti kriminalitě je to nejmocnější zbraň. Zastávám
se tedy kamerového systému v naší obci
a jsem na něj pyšný a vůbec si myslím,
že všem lidem s dobrou vůlí kamerový
systém nevadí. Bohužel musíme dělat
kompromisy a toto je kompromis mezi
svobodou a bezpečností. Za sebe znovu
říkám, jsem rozhodně pro bezpečnost,
když už si musím vybrat. Toto je asi vše
k naší policejní obci, jak ji někteří naši
občané nazývají.
Co se našich stavebních aktivit týká,
čeká nás oprava místních komunikací, na
které jsme dostali 6 milionů korun. Dále
odbahnění braškovského rybníka (900 tis.
Kč) a oprava plotu fotbalového hřiště za
600 tis. korun.
Přeji vám nádherný barevný podzim.
Starosta
Ing. Vladimír Dráb
starosta@braskov.cz

Celý projekt vznikl díky získané dotaci
z Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Střední Čechy
2007–2013 (dále jen ROP). Celkové náklady projektu se přiblížily k 8,6 miliónům
korun, z nichž přibližně 6,2 miliónů korun
tvořil ﬁnanční příspěvek od ROP SČ. Zbývající náklady, okolo 2,4 miliónu korun,
uhradila Obec Braškov ze svého rozpočtu.
Zhotovitelem projektu byla společnost
Stavba Bartoš, s.r.o. z Dolan. Technický
dozor stavby prováděl Ing. Jan Rys a administraci projektu zajistila společnost
WITERO,s.r.o.
Ing. arch. Kateřina Dolejšová,
předsedkyně stavební komise

Valdecká náves

MŠ po rekonstrukci

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
Usnesení

Usnesení

3. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne
8. června 2015 na OÚ Braškov

12. schůze rady 1. 6. 2015
Rada obce Braškov po projednání:

Zastupitelstvo obce po projednání:
•

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

•

souhlasí
• s aktualizovaným Programem výstavby
• s cenovou nabídkou na opravu kolotoče na dětském hřišti od s.r.o. Hřiště hrou

•

schvaluje
• program 13. schůze rady dne 22. 6. 2015
• deﬁnitivní program 3. zasedání zastupitelstva obce 8. 6. 2015

a) bere na vědomí:
Zprávu o kontrole plnění usnesení 2. zasedání zastupitelstva
b) schvaluje:
1. Aktualizaci Programu výstavby
2. Závěrečný účet obce za rok 2014 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce s výhradou
3. Změnu č. 2 rozpočtu obce na rok 2015
4. Dodatek č. 1 kupní smlouvy s Družstvem JEDNOTA KLADNO
c) souhlasí:
• S návrhem na restrukturalizaci úvěru u ČS a.s. Kladno
• S uzavřením kupní smlouvy na pozemky p.č. 66/1 a 50/14
• S uzavřením smlouvy s Ing. P. Čermákem o směně pozemků
• S cenovou nabídkou ORZO SECURITY s.r.o. na pořízení kamerového systému a zabezpečovacího
zařízení pro Výtvarnou dílu pro děti a dospělé
• S uzavřením kupní smlouvy na odkup pozemku p.č. 161/17
• S uzavřením smlouvy o výkonu tech. dozoru na rekonstrukci MŠ s ing. Rysem
• S uzavřením darovací smlouvy s Ing. Arch. Jiřím Vorlem ve výši 170 000 Kč na pořízení laviček
na Háji
• S uzavřením darovací smlouvy se Středočeským krajem o bezúplatném převodu pozemku
p.č. 386/2 o výměře 1 396 m2 obci Braškov
• S uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace se SFŽP na akci „Nové výsadby izolační zeleně v Braškově a obnova cesty do Kyšic“
• S uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace se SFŽP na akci „Úprava veřejných prostranství v obci
Braškov – projekt nových výsadeb veřejné zeleně“
• Se žádostí na Středočeský kraj o převzetí investorství akce „Komunikace pro cyklisty Braškov,
Valdek – Velká Dobrá“ a v případě realizace následně s bezúplatným převodem pozemků obce
na Středočeský kraj
• S uzavřením smlouvy na akci „Administrace veřejných zakázek pro obec Braškov“ s ﬁ rmou
A.I.Consulting s.r.o.
• S uzavřením smlouvy s Ing. Jiřím Wiesnerem, MBA na přípravu a administraci projektu „Místní
komunikace v obci Braškov“
• Se zkvalitněním služeb muzea sportu ohledně hygieny cyklistů

13. schůze rady 22. 6. 2015
Rada obce Braškov po projednání:
•

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

•

souhlasí
• s doplněním Programem výstavby o projekt „Obecní arboretum na Háji“
• s vypsáním výběrového řízení na akci „Rekonstrukce místních komunikací v obci Braškov“
• s úpravou nájemní smlouvy s TJ Sokol Braškov - pouze pronájem tenisového kurtu bez dětského hřiště
• s vybudováním 2 šaten se sprchami na fotbalovém hřišti na Valdeku
• s úpravou pojistné smlouvy dle návrhu ing. Dolejšové
• s pověřením p. P. Salače opravou semaforu na Braškově, event. ﬁrmou GEMOS

•

schvaluje
• program 14. schůze rady dne 29. 6. 2015

14. schůze rady 29. 6. 2015

Usnesení č. 1
4. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne
13. července 2015 na OÚ Braškov

Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• informaci o stavu ﬁnancování obce k 31. 5. 2015

•

schvaluje
• program mimořádného 4. zasedání ZO Braškov 13. 7. 2015
• program 15. schůze rady dne 20. 7. 2015

•

souhlasí
• se svoláním mimořádného 4. zasedání ZO Braškov 13. 7. 2015
• s vrácením částky 114 210 Kč Mikroregionu Bratronicko
• po zaměření s prodejem pozemku pod trafostanicí ČEZ cca 45 m2 za cenu 2 000 Kč/m2

Zastupitelstvo obce po projednání:
v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce místních komunikací v obci Braškov“, reg. č.
CZ.1.15/1.1.00/5a.02029 schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu
soudržnosti Střední Čechy k tomuto projektu až do výše 5 679 936,30 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní
částky na ﬁnancování realizace tohoto projektu až do výše 6 682 278,00 Kč, odpovídající celkovým
způsobilým výdajům projektu.

Usnesení č. 2
4. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne
13. července 2015 na OÚ Braškov

15. schůze rady 20. 7. 2015
Rada obce Braškov po projednání:

Zastupitelstvo obce po projednání:
souhlasí:
• Se zveřejněním záměru na prodej stavebního pozemku p.č. 177/17 o výměře 1380 m2
• S vrácením přeplatku ve výši 114 210 Kč Mikroregionu Bratronicko
• Se zaměřením a prodejem pozemku pod trafostanicí ČEZ v lokalitě U Hřiště za cenu 1 000 až
2 000 Kč/m 2

Usnesení
5. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne
17. srpna 2015 na OÚ Braškov

•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• informaci o stavu ﬁnancování obce k 31. 6. 2015

•

schvaluje
• zveřejnění záměru na prodej stavebního pozemku p.č. 177/17 o výměře 1380 m2 za minimální
cenu 1 800 Kč/m2 obálkovou metodou
• program 16. schůze rady dne 3. 8. 2015

•

nesouhlasí
• s požadavkem arch. Müllera na odkup části pozemku p.č. 294/1 za 300 Kč/m2

Zastupitelstvo obce po projednání:
a) schvaluje:
1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázky malého rozsahu na stavební
práce: „REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI BRAŠKOV „ uchazeči: FRONĚK, spol.
s r.o., sídlo: Zátiší 2488, 269 01 RAKOVNÍK, IČ: 475 34 630 s nabídkovou cenou 5 792 182 bez DPH.
2. Smlouvu o dílo na stavbu „REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI BRAŠKOV“ se
společností FRONĚK, spol. s r.o., Zátiší 2488, 269 01 RAKOVNÍK, IČ: 475 34 630
b) souhlasí:
1. S přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a
zemědělství a uzavřením smlouvy o dotaci na akci:
• Revitalizace rybníku – Braškov ve výši 935 904 Kč a spoluúčastí ve výši 5 % tj. 49 259 Kč
2. S přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu,
volného času a primární prevence pro TJ Sokol Braškov na akci
• Rekonstrukce oplocení sportovního areálu Jaroslava Valeše – Braškov ve výši 461 038 Kč a
spoluúčastí obce ve výši 5 % tj. 24 266 Kč
3. S instalací a rozvojem kamerového systému v obci pro ochranu majetku a zdraví občanů
c) pověřuje:
starostu obce
podpisem dnes schválených a odsouhlasených smluv

16. schůze rady 3. 8. 2015
Rada obce Braškov po projednání:
•

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

•

svolává
• mimořádné 5. zasedání ZO Braškov 17. 8. 2015

•
•
•
•

schvaluje
program mimořádného 5. zasedání ZO Braškov 17. 8. 2015
program 17. schůze rady dne 31. 8. 2015
souhlasí
• s projednáním podkladů pro jednání se svozovou ﬁrmou AVE Kladno a projednáním návrhů
vyhlášek obce ve vedení obce

Zprávy z obecního úřadu
Výsledek hospodaření obce k 31. 8. 2015
výsledek od
začátku roku
5 735 108,84
1 307 095,72
167 508,80
158 843,60
1 401 659,99
2 688 600,73
11 400,00
558 564,39

8 000 000,00

72%

620 000,00

90%

NEDAŇOVÉ
pronájmy
odpady
zn.na popelnice a BIO
pytle na tř.od.
popl.velk.a neb.odpad
správní poplatky
Ekokom
výtěž.VHA
Ostatní nedaň.příjmy
tiskopisy,ost.popl,voda- prodejna
ordinace-zál.elektřina
úroky z BÚ
DOTACE - OÚ - státní správa
DOTACE-čistící vůz
DOTACE-Výtvarná dílna pro děti a dosp.
DOTACE-Vítejte v Braškově
DOTACE-Rwekonstrukce MŠ
DOTACE-Úprava veř.prostranství
DOTACE-Nová výsadba izol.zeleně
DOTACE-revit.lesoparku Háj

6 202,00
630 471,00
509 571,00
21 400,00
99 500,00
10 260,00
48 815,00
27 725,28
7 035,49
2 496,00
3 000,00
1539,49
122 536,00
288 367,18
750 000,00
3 039 061,52
0,00
376 485,75
0,00
423 688,00

10 000,00
650 000,00

62%
97%

20 000,00
50 000,00
75 000,00
68 000,00

51%
98%
37%
10%

183 800,00
288 368,00
1 000 000,00
3 039 062,00
5 908 000,00
662 000,00
2 500 000,00
817 000,00

67%
100%
75%
100%
0%
57%
0%
52%

6 000,00
24 000,00
0,00
0,00
2 500,00
29 000,00

12 000,00
24 000,00
57 000,00
10 000,00
2 500,00
50 000,00

50%
100%
0%
0%
100%
58%

12 085 820,45

24 046 730,00

50,00%

PŘÍJMY CELKEM
V Ý D A J E :
NEINVESTIČNÍ
opravy silnice,chodníky,údržba,rybníky
MŠ - příspěvek na provoz
knihovna - knihy a odměna
kronika - materiál a odměna
Sbor pro občanské záležitosti
muzeum sportu-provoz
rozvoj a podpora mlád.oddílu kopané
dětská hřiště
hřiště Valdek+dětské hř.-dotace na provoz
veřejné osvětlení - el.energie
veřejné osvětlení - údržba,oprava rozhlasu
veřejná zeleň+udržitelnost projektu čist.vůz
odpady celkem (VaN,CZ ekologie)
MPS zál.na známky
likv.velko.odpad,pytle
nebezp.odpad
sportovní ativ.mladých hasičů
Sdružení dobrovol.hasičů
příspěvek na provoz hřbitova M.Přítočno
správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)
odměny zastupitelstva
platy zaměstnanců
dohody
platy za 12/2014
pov.poj.na soc.zab.
pov.poj.na zdr.poj.
zák.poj.odpovědnosti
právní služby,kamerový systém
poj.obecního majetku

5 989,50
200 000,00
36 917,00
14 000,00
16 775,00
109 227,61
95 364,00
12 068,54
100 220,00
219 960,00
103 155,00
434 059,10
653 429,00
433 561,00
219 868,00
0,00
115 275,00
222 269,02
0,00
2 114 117,30
397 505,00
508 098,00
166 340,00
212 288,00
127 027,00
81 501,00
1 838,00
67 518,00
60 806,00

Usnesení
17. schůze rady 31. 8. 2015
Rada obce Braškov po projednání:
•

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

•
•
•
•
•

•

%

P Ř Í J M Y
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)
daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin.
daň z příjmů FO ze sam.v.č.
daň z příj. fyz.os. z kap. výn.
daň z příj.práv.os.
daň z přid.hodnoty
pop.ze psů,ost.daně
daň z nemovitosti

OSTATNÍ PŘÍJMY:
Smlouva hasiči (Kyšice)
Smlouva hasiči (V.Dobrá)
Příspěvek na VO kruhobvého objezdu
Věcné břemeno
Prodej pozemku-ČEZ
Hudební festival-sponz.dar

•

rozpočet po
změně č. 2

souhlasí
s návrhem odpovědi arch. Müllerovi na žádost ze dne 22. 8. 2015
s odprodejem 2 nepotřebných tiskáren Konica
s technickým zhodnocením hřiště J. Valeše (rekonstrukce oplocení)
s přeúčtováním 2 faktur TJ Sokol Braškov za opravy na hřišti
svolává
• 6. zasedání Zastupitelstva obce Braškov na 30. 9. 2015
schvaluje
• program 18. schůze rady dne 21. 9. 2015
• program 6. zasedání ZO Braškov 30. 9. 2015

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

100 000,00
200 000,00
140 000,00
35 000,00
40 000,00
180 000,00
0,00
170 000,00
360 000,00
190 000,00
500 000,00
750 000,00

6%
100%
26%
40%
42%
0%
53%
0%
59%
61%
54%
87%
87%

200 000,00
250 000,00
100 000,00
3 965 000,00

58%
89%
0%
53%

popl.za měř.rychlosti v obci
všeobecný mat.
nákup DHM ,NDM
odborné publ.
voda(OÚ,pítka,Prodejna,výtv.dílna
plyn(OÚ)
elektrická energie(OÚ,muzeum,výtv.dílna)
služby pošt
služby telekom.
služby peněžn.ústavů
zálohy pokladny
školení
nákup služeb
pohoštění
daně a popl.,kolky,
řešení přestupků-Mě.Unhošť
opravy(kamer.systém)
Sponzorský dar ( Hospic knížete Václava)
úroky z úvěru
služby-čistící vůz
vratka Mikroreg.Bratronicko
"Valdecký háj"-příspěvek

výsledek od
začátku roku
36 000,00
58 293,45
38 527,00
400,00
4 575,00
33 034,81
24 710,00
2 295,00
25 793,12
7 831,16
75 127,00
1 700,00
46 787,76
201,00
16 696,00
3 460,00
115 765,00
0,00
22 617,60
30 000,00
114 210,00
12 000,00

rozpočet po
změně č. 2

100 000,00

0%
38%
63%
0%
12%

4 631 653,67

7 413 000,00

62%

149 228,00
0,00
0,00
1 731 710,57
2 031 431,00
241 979,43
0,00
133 533,00
110 910,00
554 637,50
7 998,00
12 950,00

600 000,00
0,00
0,00
1 731 000,00
1 955 000,00
242 000,00
0,00
8 820 000,00
2 900 000,00
946 000,00

0,00

12 950,00
1 200 000,00
0,00

25%
0%
0%
100%
104%
100%
0%
2%
4%
59%
0%
100%
0%
0%

celkem

4 974 377,50

18 406 950,00

27%

VÝDAJE CELKEM
Splátka úvěru

9 606 031,17
3 900 000,00

25 819 950,00
3 900 000,00

37%
100%

celkem
INVESTIČNÍ:
projekty a inž.činnost-komun.
koﬁn.investic"Programu výstavby"
Pilotní projekt
Výtvarná dílna pro děti a dosp.
Vítejte v Braškově-dopl.
Revit.lesoparku Háj-galerie
Chodníky Toskánka (vjezdy)
Rekonstrukce MŠ
Nová výsadba izolační zeleně-cesty Kyšice Braškov
Úprava veř.prostranství
Odbahnění rybníka
doplatek pozemku-směna Havlík
náku pozemku č.66/1 a 50/14
nákup prodejny Jednota

R E K A P I T U L A C E :
VÝDAJE CELKEM
PŘÍJMY CELKEM
ROZDÍL
Výsledek hospodaření k 31.12.2014
Zůstatek BÚ celkem
z toho:
BÚ Spořitelna
BÚ-70017 Rekonstrukce MŠ
BÚ-80012-Rek.místních komunikací
BÚ -94 ČNB
BÚ-2006 ČNB
ÚVĚR

25 000,00
60 000,00
48 000,00

%

-13 506 031,17
12 085 820,45
-1 420 210,72
3 619 113,29
2 198 902,57
2 196 548,80
0,00
0,00
2 147,45
206,32
-4 851 193,65

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce
Od červnových Braškovských novin se konala 3 zasedání zastupitelstva obce.
3. zasedání 8. června 2015
Zejména schválilo Aktualizaci Programu výstavby, závěrečný účet, změnu č. 2 rozpočtu obce na
r. 2015 a dodatek kupní smlouvy s JEDNOTOU.
Dále odsouhlasilo návrh na restrukturalizaci úvěru s ČS a.s. Kladno. Tento návrh je předkládán ke
schválení na 6. zasedání ZO 30.9.2015. Smlouvy na poz. č. 66/1 a 50/14 a smlouva s ing. Čermákem
jsou připraveny, ale nebyly dosud uzavřeny.
Toto zastupitelstvo také odsouhlasilo uzavření smluv na výkon techn. dozoru, darovací smlouvy
se Stč. krajem (je připravena ale není dosud uzavřena), smlouvy o poskytnutí dotací na akce „Nové
výsadby izolační zeleně a obnova cesty do Kyšic“ a „Úprava veřejných prostranství v obci Braškov – nové
výsadby veřejné zeleně“. Smlouvy byly uzavřeny, obě akce probíhají a budou dokončeny v tomto roce.
Převzetí investorství na akci „Chodník Valdek – V. Dobrá“ je podmíněno vydáním stavebního
povolení na tuto akci. Zatím je zpracována dokumentace pro úz. řízení a požádáno o úz. rozhodnutí.
Ostatní úkoly tohoto usnesení byly již splněny.
4. zasedání 13. července 2015
Toto zastupitelstvo přijalo 2 usnesení.
Usnesením č. 1 schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce místních komunikací“ ve výši cca 5 680 tis. Kč a vyčlenění částky v rozpočtu obce na koﬁnancování
této akce a spoluúčast obce při jejím ﬁnancování ve výši cca 1 000 tis. Kč. Pro uvedenou akci bylo
vybranému zhotoviteli předáno staveniště a akce by měla být dokončena do 30. 10. 2015. V usnesení
č. 2 zastupitelstvo odsouhlasilo záměr na prodej stav. pozemku č. 177/17 o výměře 1380 m 2 (záměr
byl zveřejněn), vrácení přeplatku Mikroregionu Bratronicko ve výši 114 210 Kč (byl vrácen) a se
zaměřením a prodejem pozemku pod trafostanicí ČEZ v lokalitě U Hřiště za cenu 1 500 až 2 000
Kč/m 2 (zatím nebylo realizováno).
5. zasedání zastupitelstva 17. srpna 2015
Toto zastupitelstvo schválilo rozhodnutí o výběru zhotovitele akce „Rekonstrukce místních komunikací v obci Braškov“ – ﬁ rmu Froněk s.r.o. z Rakovníka a současně smlouvu s tímto zhotovitelem.
Jak jsem uvedl již v komentáři k usnesení 4. zasedání stavba má být dokončena do 31. 10. 2015.
V další části usnesení zastupitelstvo odsouhlasilo přijetí dotací na akci „Revitalizace rybníku
Braškov“ ve výši 935 904 Kč se spoluúčastí obce ve výši 49 259 Kč a na akci pro TJ Sokol „Rekonstrukce
oplocení sportovního areálu Jaroslava Valeše ve výši 461 038 Kč se spoluúčastí akce ve výši 24 256 Kč.
Konečně toto zastupitelstvo odsouhlasilo i instalaci a rozvoj kamerového systému v obci pro
ochranu majetku a zvýšení bezpečnosti i zdraví občanů. Akce je postupně realizována.
František Haas, místostarosta

Zprávy z obecního úřadu
PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV  AKTUALIZACE PODLE USNESENÍ RO 21. 9. 2015
NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)
NÁZEV AKCE – PROJEKTU

z toho

STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE
CELKEM

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE

MANAŽER
PROJEKTU

POZNÁMKA

DOTACE

NÁKL.
OBCE

1706

92

Dokumentace zpracována.
Získána dotace. Vybrán
zhotovitel.Chybí stavební
povolení na II. část.

Ing. Dolejšová

Zhotovitel, ﬁrma Froněk, má realizovat do 31.10.2015.
Dotace navýšena o část sponzorského daru ve výši
250 tis. Kč.

Ing. Dolejšová,
p. Haas

Zhotovitel ﬁrma Froněk má realizovat do 31.10.2015.
Dotace navýšena o část sponzorského daru ve výši
250 tis. Kč.

REKONSTRUKCE ULICE AKÁTOVÁ  I. ČÁST

Dokumentace zpracována a vydáno
stavební povolení

REKONSTRUKCE ULICE K HÁJI (Valdek)

Dokumentace zpracována, stavební
povolení vydáno.

1954

1832

122

Dokumentace zpracována.
Vydáno stavební povolení.
Získána dotace. Vybrán
zhotovitel.

REKONSTRUKCE ULICE V PODLÍSKÁCH

Vydáno stavební povolení.

3257

3140

117

Dokumentace zpracována.
Vydáno stavební povolení.
Získána dotace. Vybrán
zhotovitel.

Ing. Dolejšová,
p. Haas

Zhotovitel ﬁrma Froněk má realizovat do 31.10.2015.
Dotace navýšena o část sponzorského daru ve výši
500 tis. Kč.

REKONSTRUKCE ULICE V DUBINÁCH

Bude požádáno o stavební povolení.

1049

892

157

Dokumentace zpracována.
Vydáno stavební povolení.

Ing.Dolejšová,
p. Haas

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

REKONSTRUKCE ULICE V ZÁTIŠÍ

Je zpracováno geodetické zaměření.

1110

945

165

Dokumentace je zpracována,
zajistit stavební povolení.

F. Haas,
Ing. Doksanský

Budeme žádat o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE K HÁJI (BRAŠKOV –
U SBĚRNÉHO MÍSTA)

Je zpracováno geodetické zaměření.

357

303

54

Je zpracována dokumentace a
zajistit stavební povolení.

Ing. Dolejšová,
p. Haas

Budeme vyčkávat na vyhlášení vhodného dotačního titulu
a bude požádáno o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE AKÁTOVÁ – II. ČÁST

Dokumentace zpracována, požádáno
o stavební povolení

1755

1404

351

Zpracována, urgováno vydání
stavebního povolení

Ing. Dolejšová

Budeme žádat o dotaci.

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ KAPACITY
MŠ BRAŠKOV

Bude požádáno o změnu stavby před
dokončením, akce je rozestavěna.

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ PRO DĚTI S UMĚLÝM
POVRCHEM

1798

8683

5915

2768

Jde o likvidaci havárie a
rekonstrukci celé střechy. Je
Ing. Dolejšová,
odsouhlasena dotace z ROP.
B. Bečka
Vybrán zhotovitel STAVBA
BARTOŠ s.r.o., realizace v r. 2015.

3185

3025

160

Upravuje se dokumentace.

2150

1500

650

Je zpracována dokumetace pro
Ing. J. Kolrusz,
územní řízení a požádáno o úz.
Ing. K. Dolejšová
rozhodnutí.

Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová

Akce je dokončena a předána dne 29.9.2015.

Jde o osvětlení a zřizení plochy s umělým povrchem.
Dotace z fondu sportu Stč. kraje.

CYKLOSTEZKA VALDEK  VELKÁ DOBRÁ,
PROPOJUJÍCÍ PÁTEŘNÍ CYKLOSTEZKU

Je zpracována studie.

ÚPRAVA BRAŠKOVSKÉHO POTOKA VČETNĚ
REVITALIZACE STUDÁNKY

Realizace potoka závisí na dohodě
celkem cca 15000, ale budou
o získání pozemku. Zpracováno zaměření.
Zpracována studie.
upřesněny
Dokumentaci zajišťuje p. Dobeš.

NOVÁ VÝSADBA IZOLAČNÍ ZELENĚ V OBCI
BRAŠKOV A OBNOVA POLNÍ CESTY

Zpracována projektová dokumentace na
cestu podél potoka až na hranici katastru
a cestu na hřbitov Malé Přítočno vč. zeleně

2758

2255

503

Zpracována projektová
Ing. Dolejšová,
dokumentace, přidělena dotace,
Zhotovitel KHL-EKO a.s.dokončí do 31.10.2015.
Doc. Ing. Jebavý, Ph.D.
stavba zahájena.

ÚPRAVA VEŘ. PROSTRANSTVÍ V OBCI
BRAŠKOV – VÝSADBA NOVÉ ZELENĚ

Zpracována projektová dokumentace. Jde
o výsadbu zeleně na vybraných lokalitách
– veřejná prostranství Toskánka, Valdek.

678

394

284

Zpracována projektová
dokumentace a přidělena
dotace.

POSTUPNÁ OBNOVA VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ

Připravuje se výběrové řízení na
projektanta a zhotovitele a dodavatele
osvětlovacích těles.

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).

HASIČSKÁ TECHNIKA

Zatím nejsou známy.

Nejsou známy.

7000

ROZVOD OPTOVODIČŮ A VÝSTRAŽNÝ
INFORMAČNÍ SYSTÉM V OBCI

Záměr schválen na 20. zasedání zastupitelstva obce 28.7.2014. Obsahuje místní
rozhlas, kamerový systém, výkonný
internet, kabelovou televizi.

PILOTNÍ PROJEKT – 1. ZMĚNA ÚZEMNÍHO
PLÁNU

Záměr schválen na 20. zasedání zastupitelstava 28. 7. 2014.

ELEKTROMOBILITA

Záměrem je zřízení nabíjecí stanice pro
elektromobily.

VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Akce je dokončena a kolaudována

OBECNÍ ARBORETUM NA HÁJI

Podrobnosti a údaje tohoto záměru zatím
nejsou známy

REVITALIZACE RYBNÍKU BRAŠKOV
REKONSTRUKCE OPLOCENÍ SPORTOVNÍHO
AREÁLU J. VALEŠE

6000

1000

Zatím nejsou známy.

750

600

150

Ing. Dolejšová

Po zpracování dokumentace a staveb. povolení bude
investorem Středočeský kraj z IROP.

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

Ing. Dolejšová,
Přidělena dotace SFŽP. Vybrán zhotovitel Bc. Pavlína
Doc. Ing. Jebavý, Ph.D. Novotná. Stavba je dokončena.

Nutno připravit pasportizaci pro
Ing. Doksanský
projekt.

Nutno opakovaně požádat o dotaci.

Zpracován návrh studie.

Ing. Dolejšová

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

Hasičská stříkačka

T. Votava

Připravuje se výběrové řízení na dodavatele.

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

Ing. Dráb

Bude realizováno jen v případě získání dotace.

Zpracován záměr.

Ing. Dráb
Ing. Kolrusz

Dotace přidělena, vybrán zhotovitel ECODIS s.r.o.

Ing. Dráb

Bude realizováno jen v případě získání dotace.

Ing. Dolejšová

Dokončeno.

Nejsou známy.
3523

1000

2523

Po vypuštění bude rybník odbahněn a
revitalizován

985

936

49

Dokumentace zpracována.
Získána dotace.

Ing. Dolejšová
T. Votava

Dokončení akce v r. 2016.

Bude zřízeno nové oplocení západní,
severní a východní části.

485

461

24

Dokumentace zpracována.
Získána dotace pro TJ Sokol
Braškov.

Ing. Dolejšová
P. Stádník

Dokončení akce v r. 2016.

KOMENTÁŘ K PROGRAMU VÝSTAVBY OBCE, AKTUALIZOVANÉMU A SCHVÁLENÉMU RADOU OBCE BRAŠKOV DNE 21.9.2015
Program výstavby zahrnuje akce, které jsou v současné době realizovány, dokončeny a připraveny k realizaci ještě v tomto volebním období a akce, které bychom rádi realizovali, připravujeme je, ale jejich
realizace je závislá na možnosti získání dotací.
V roce 2015 byly dokončeny „Výtvarná dílna pro děti a dospělé“; „Úprava veř. prostranství v obci Braškov vč. zeleně“, ale zejména nejdůležitější akce „Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ“, která bude
slavnostně otevřena 29.9.2015. V tomto roce budou ještě dokončeny akce „Nová výsadba izolační zeleně a obnova polní cesty do Kyšic“; rekonstrukce komunikací Akátová I. část, K Háji a V Podlískách a
zahájeny s dokončením v r. 2016 „Revitalizace rybníku Braškov“, který bude na podzim vypuštěn a „Rekonstrukce oplocení sportovního areálu J. Valeše“, na kterou byla získána dotace pro TJ Sokol Braškov.
U zbývajících akcí probíhá zajištění předprojektové a projektové přípravy, protože připravená dokumentace umožňuje požádat o dotaci, pokud bude příslušný dotační titul vyhlášen.

Zprávy z komisí
JEN TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ JE
ZÁRUKOU PŘIJATELNÉHO ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Strategie udržitelného rozvoje byla poprvé v ČR schválena v roce 2004. Slouží jako východisko pro zpracovávání koncepčních materiálů ve státní správě. Podle zákona o životním prostředí
č.17/1992 Sb. „Trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím
zachová možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody
a zachovává přirozené funkce ekosystémů“.
Proto při každém důležitém záměru probíhá vždy přísné posuzování vlivů na životní prostředí v
rámci speciálních procesů. Proces EIA slouží k posuzování staveb, činností a technologií, případně
jejich změn. Proces SEA slouží k posuzování koncepcí, případně jejich změn. Například Územních
plánů, Plánů odpadového hospodářství, Strategií udržitelného rozvoje apod.
Ukazuje se, že představy o neustálém růstu produkce jsou z tohoto hlediska nereálné. Lidská
činnost na zemi již způsobila závažné a nevratné změny. Přesvědčivé svědectví o tom poskytuje
například dvouhodinový videodokument renomovaného francouzského fotografa a kameramana
Yanna Arthuse Bertranda z roku 2009. Jmenuje se „Domov aneb kam směřuje naše cesta“ a jeho
shlédnutí by mělo být povinné pro všechny odborníky, kteří zastávají místa ve státní správě.
Udržitelný rozvoj tedy nesmí vést k dalšímu poškozování životního prostředí. Jinými slovy nevede
ke znečišťování zemského povrchu, oceánů, jezer, rybníků a vodních toků, ale ani ke znečišťování
ovzduší a poškozování ﬂory a fauny. Ani globální oteplování planety není výmysl ekologů, jak si
dovolil tvrdit jeden z našich bývalých státních představitelů.
Současný klimatický výkyv, který jsme zažili v podobě nebývale dlouhých vln tropických veder
je právě jedním z mnoha varování pro změnu našeho chování. A to Česká kotlina ještě tradičně
patří mezi nejméně postižená území ve srovnání s celosvětovou změnou klimatu, před kterou již
několik let varují vědci včetně našich odborníků Václava Cílka, Radima Tolasze, Milana Vodičky a
dalších. I tak však vlny neobvyklých veder přinesly u nás citelné ztráty nejen v zemědělské produkci, ale i na vegetaci a zvěři a při nebývale četných a rozsáhlých požárech. Velmi znepokojivý je
však současný pokles hladiny podzemních vod.
Ve Spojených státech existuje společnost ÚPRAVY POČASÍ, která působí v branži více než 50
let. Její výpočetní model ALADIN převzali i naši meteorologové. Tato společnost je rovněž členem
světové Asociace pro úpravy počasí. Ve světě již dříve začal boj se suchem, který nyní povede i ke
změně české krajiny a ke změně hospodaření s vodou. Ministři zemědělství a životního prostředí
po ročních přípravách již předložili vládě soubor opatření s cílem jak čelit suchu. Cíle lze shrnout
do dvou hlavních kategorií. Za prvé udržet co nejvíce vláhy v krajině, aby se voda po deštích rychle
neodpařovala, či neodtékala bleskově pryč. Zadruhé naučit obyvatele a ﬁ rmy s vodou šetřit. Zpracovaný dokument kromě toho například navrhuje dotovat zemědělce, kteří se vrátí k pěstování
tradičních plodin například hrachu, vojtěšky, či lnu namísto řepky a kukuřice. Kvůli řepce a kukuřici
půda ztrácí svoji přirozenou schopnost nasávat vláhu a při vytrvalých deštích odtéká voda jak po
betonu. Čeští biologové již pracují na vývoji nové odrůdy pšenice, která bude mít kořenový systém
schopný brát vodu z větších hloubek pod povrchem. Mají být delší období beze srážek, ale na druhou stranu budou deště tak vydatné, že je krajina nebude schopná absorbovat, způsobí záplavy a
rychle odtečou do řek. Česko totiž získává 95 % vody z atmosférických srážek, a proto je výrazně
zranitelnější, než okolní země. V zásobách vody na jednoho obyvatele se dokonce řadí mezi poslední tři státy Evropské unie – před ostrovní Maltu a Kypr. Proto by se měly do české krajiny vracet
meze, remízky, aleje a mokřady, které jsou schopny vodu zadržovat. Vlastníci pozemků, kteří by se
o takové změny zasloužili, by dostali od státu dotace. Návrat k původní české krajině je současně
záchranou pro polní a lesní zvěř i pro hmyz. Málokdo si také uvědomuje, co způsobila expandující
těžká nákladní doprava a rozvoj dálniční sítě. Vědci jsou přesvědčeni, že rozvoj dálniční dopravy
má na svědomí například degeneraci zvěře, která nemůže bezpečně migrovat a zůstává uzavřena
pouze v malých skupinách. Dále jsou ohroženy i důležité druhy hmyzu, jako včely, motýli, vážky a
další. Nutnost výstavby ekomostů pro zvěř a ochranných plotů dálnic se týká zatím pouze stavby
nových úseků dálnic a zapomíná se na úseky stávající.
V této souvislosti je třeba připomenout, že obec Braškov usiluje o návrat k původní české krajině
již po několik volebních období. Máme vzorově zpracovaný plán ÚSES (územní systém ekologické
stability), jako součást Územního plánu obce. Tyto dokumenty si může každý otevřít na webu
obce, aby se přesvědčil na vlastní oči. Obnovujeme a revitalizujeme původní polní cesty včetně
nových alejí, cyklostezky a chodníky do všech sousedních obcí a v současné době revitalizujeme i
Braškovský potok. Zeleň je systematicky vysazována i v zástavbě obce, byly revitalizovány i návsi
včetně rybníků. Připravuje se ještě odbahnění Braškovského rybníka. V plánu jsou samozřejmě
zakresleny i úplné pásy izolační zeleně u dálnice R6.
Právě minulý měsíc obec Braškov připomínkovala Ministerstvu životního prostředí další důležitý
dokument – Program zlepšování kvality ovzduší. Cílem tohoto programu je do roku 2020 snížit
znečištění ovzduší (konkrétně na Kladensku o 25 %), které v současné době přesahuje bezpečné limity
a to u PM 10 (suspendované částice), benzo a pyrenu, NO2 (oxidu dusíku) a arzenu. Pozoruhodné
je, že v minulých letech došlo ke zhoršení ovzduší, přestože byl utlumen hutní a těžební průmysl.
Na vině není ani několik významných znečišťovatelů ve středočeském kraji, jako jsou teplárny,
elektrárny a chemické provozy. Ukázalo se, že na prvním místě znečišťovatelů ovzduší je
silniční doprava. Pro Středočeský kraj je totiž charakteristická nejvyšší koncentrace zalidnění,
průmyslu, skladového hospodářství a silniční sítě v souvislosti s hlavním městem a mezinárodním
letištěm. Pro přepravu nákladů se prakticky nepočítalo s železnicí, přestože jde o nejekonomičtější
a nejekologičtější dopravu. A to jenom proto, že automobilová doprava je operativnější a více šetří
skladové kapacity – JUST IN TIME. Ale právě kamionová doprava je největším znečišťovatelem

Alej Braškovského potoka

Jezírko ve valdecké Dubině
ovzduší. Zanesené ﬁ ltry prachových částic (sazí) ve výfukovém systému se místo výměny často
vyjmou, starší vozidla nejsou v dobrém technickém stavu a běžně se přetěžují. Řidiči kamionů
si zkracují trasy po nevhodných silnicích II. a III. tříd, které vedou přes hustě zastavěná území
v obcích, ničí životní prostředí, odlamují krajnice vozovek a při míjení s protijedoucími vytvářejí
extrémně nebezpečné situace. Naše žádost o zákaz vjezdu tranzitní kamionové dopravy do obce leží
na Krajské správě a údržbě silnic. Avšak novela zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,
která podporuje obce při žádostech o zákaz vjezdu kamionů, stále nebyla schválena senátem a
prezidentem kvůli sporu o kontroverzní návrh zvýšení rychlosti na dálnicích. Při výstavbě dálnice
R6, která necitlivě rozdělila obec na dvě části, nebyla obec dostatečně ochráněna od škodlivých
vlivů. Protihlukové stěny nebyly postaveny v dostatečné délce a v nedostatečné délce byl vysázen
i pás izolační zeleně. Proto jsme nyní ve stanovisku obce požádali o přehodnocení kategorií důležitosti nápravných opatření, pokud jde jak o zákaz vjezdu tranzitní kamionové
dopravy do obce, tak o doplnění vegetačních pásů u R6. Vegetační pásy by pak omezily
nejen exhalace, ale i hlučnost.
Někteří vlastníci půdy podél dálnice však nejenže nebyli dosud ochotni k jednání o prodeji
potřebných pozemků pro doplnění vegetačních pásů tzv. izolační zeleně, ale dokonce napadli tento
náš záměr v Územním plánu obce. Proto připravujeme pilotní projekt pro veřejné projednání environmentální funkce krajiny s cílem realizace změny č. 1 Územně plánovací dokumentace. Jsme
přesvědčeni, že jde o nedodělek Ředitelství silnic a dálnic, které by mělo s vlastníky půdy jednat
a nabídnout jim přijatelnou cenu a pásy izolační zeleně dokončit. Pro zvýšení ochranného účinku
navrhujeme navíc vybudování zemního valu v místech, kde není dálnice v zářezu.
Ing. Jiří Kolrusz

Nedokončená zeleň u dálnice

Hasiči informují
V polovině dubna došlo pro naší jednotku k významné události a to k přeřazení z kategorie JPO
V do kategorie JPO III. To znamená, že z jednotky s místní působností, myšleno katastr obce, se
stala jednotka s plošnou působností. Po změně poplachových plánů se tedy prostor pro nasazení
naší jednotky značně rozšířil, čímž samozřejmě došlo i k nárůstu výjezdů. V květnu jsme kromě
zásahu u dopravní nehody u letiště Velká Dobrá, kde došlo k usmrcení řidiče, ještě pomáhali při
cyklistickém závodě Karlovy Vary Unhošť s řízením dopravy na křižovatkách v naší obci a v obci
Velká Dobrá. V červnu jsme vyjeli ke dvěma požárům a to do Unhoště na požár bytu a do Kladna-Dříně k požáru dřeva u ubytovny. Část členů jednotky se také zúčastnila praktického výcviku
v hašení požárů v uzavřených prostorách, který proběhl v areálu bývalých kasáren v Chyňavě.
Tímto ještě jednou děkujeme
SDH Chy ňava za poskytnutí
přístupu do těchto, pro výcvik
velice vhodných prostor.
Červenec nám přinesl začátek horkého léta a tím i první výjezd na požár sena a to do areálu
bývalého Koněva. V srpnu pak
těchto výjezdů výrazně přibylo
a nejen ostrých. Parta dopělých
lidí hrající si na vojáky v Horním
Bezděkově ve večerních hodinách zapálila dýmovnici, což
jiný občan považoval za kouř
z ohně a zavolal na operační
středisko HZS Kladno. Vzhledem
k suchu a v tu dobu již značnému
počtu polních a lesních požárů
vyslalo operační středisko hned
tři jednotky, a to Kladno, Unhošť
a nás. Případ si na místě převzalo OO PČR Unhošť. 4. 8. v 1.23
byla naše jednotka vyslána k zatím největšímu požáru polního a
lesního porostu u nás, a to k obci
Chrášťany u Rakovníka. Jednotka vyjela z veškerou technikou a
vrátila se ve večerních hodinách,
bohužel důvodem návratu byly
tentokrát technické závady na
obou CAS. U Tatry došlo poruše
na převodovce a u LIAZky odešlo
čerpadlo. Ihned po návratu se
začalo s přípravami na opravu
techniky. Díky velkému nasazení členů jednotky se podařilo
LIA Zku udržet v provozu za
použití náhradního čer padla
a během týdne vymontovat a
namontovat zpět repasované
čerpadlo. V průběhu oprav jsme
s ní vyjeli ke čtyřem událostem.
Jednou byt na Kladně, dvakrát
pole a lesní porost a nakonec
k požáru v kladenské METĚ,
kde jsme za pou žití dýchací
techniky eva kuovali tělesně
postižené obyvatele ze silně
zakouřených prostor do přistaveného autobusu HZS Kladno. Po
odvětrání budovy přetlakovými
ventilátory jsme opět pomáhali
s doprovodem obyvatelů zpět do
jejich bytů.
Konec léta a ochlazení ukončilo tuto sérii požárů. Těsně před
uzávěrkou tohoto čísla BN vyjela
naše jednotka k požáru sekacího traktůrku na golfové hřiště
Botanica na Horním Bezděkově.
Požár jsme zlikvidovali jedním
vysokotlakým proudem. Po ohledání vyšetřovatelem požáru jsme
místo zásahu předali majiteli a
odjeli zpět na základnu. Obě CAS
jsou v současné době již opraveny
a připraveny k dalším zásahům.
Hasiči Braškov

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ
V srpnu jsme s dětmi vyrazili na Hasičské soustředění do fotbalového areálu v Olešné u Rakovníka.
Bohužel podmínky nám ztížilo počasí. Od pátka do neděle bylo nádherně a děti se i koupaly. Bohužel
jsme nemohli odebírat vodu z rybníka, jelikož byl zákaz pro velké sucho odebírat povrchové vody. V neděli
začalo pršet, ale bohužel nepřestalo do úterka, a tak jsme musely ukončit soustředění o den dříve.
I přes nepřízeň počasí byly děti spokojené, měla plná bříška dobrého jídla, trénovaly běh s profesionálním atletem a nechyběla ani celotáborová hra „Znáte Česko?“.
Chtěla bych poděkovat všem vedoucím za bezva spolupráci a rychlé řešení aktuální situace. Dále
bych chtěla poděkovat za výborné jídlo a azyl v restauraci U Barona v Olešné.
V září začala nová hasičská sezóna a hned první sobotu 5. 9. 2015 jsme vyrazili na Plchovský dvojboj.
Oběma družstvům se velmi dařilo. Soptíci vyhráli a Tazmáni byli druzí.

Hasičská zbrojnice

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ

HASIČI NA ROZLOUČENOU.
Dne 25. 6. 2015 nás krátce po svých 95. narozeninách navždy opustil nejstarší člen našeho sboru bratr
hasič p. Jaroš Tomáš.
Do sboru dobrovolných hasičů obce Braškov
vstoupil pan Jaroš Tomáš v roce 1946. Byl to hasič
tělem a duší, vždy byl hybnou silou sboru, kterému byl
od roku 1975 i starostou. Na počátku devadesátých
let dokázal do sboru přivést nové členy a zabránit tak
zániku braškovských hasičů. I poté, co v roce 1993
předal svou funkci novému starostovi a přestal ve
sboru aktivně působit, vždy projevoval zájem o dění
v našem SDH a účastnil se všech oslav a výročních
hromad, na kterých měl mnoho zajímavých příspěvků
z historie sboru.
Své 95. narozeniny oslavil v nemocnici, kde byl
dlouhodobě hospitalizován, a ze které se bohužel
již nevrátil. Pan Jaroš Tomáš bude dál žít v našich
vzpomínkách a jeho osobnost je nedílnou součástí
historie našeho sboru. Čest jeho památce.

Hledáme nové děti, které si chtějí užít legrace, 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 Braškovské hasičské zbrojnici.
M. Chalupová, vedoucí Mladých hasičů

SBĚR PAPÍRU
HASIČATA SDH BRAŠKOV POŘÁDAJÍ SBĚR PAPÍRU
V SOBOTU 17. 10. 2015 OD 10.00 HOD. DO 12.00 HOD.

Děkujeme
Hasičata SDH Braškov

Sport
LEDNÍ HOKEJ NA BRAŠKOVĚ
Na přelomu roku 1948–1949 zahájil svoji sportovní činnost oddíl ledního hokeje. Zřejmě v důsledku toho, že byla přerušena činnost oddílu kopané a občané obce toužili dál v nějakém sportu
soutěžit, vznikla tato aktivita.
V té době bylo již provedeno sjednocení celé tělovýchovy v tehdejším Československu, takže
hokejový oddíl mohl hrát pod názvem TJ Sokol Braškov.
Bez nadsázky lze říci, že lední hokej byl a stále je jedním z nejnáročnějších sportů a dnes může
existovat jen oddíl, který má dostatek ﬁnančních prostředků. Druhým neméně důležitým faktorem,
který se prakticky nedá ovlivnit, je závislost tohoto sportu na klimatických podmínkách. V dřívějších
dobách, kdy prý panovaly „pravé ladovské“ zimy se většinou podařilo sehrát na domácím přírodním
ledě – rybníku kromě mistrovské soutěže i několik přátelských zápasů. Vyžadovalo to však ve srovnání s fotbalem daleko větší obětavost a pohotovost řady funkcionářů spolku.
U nás na Braškově byli hlavními „tahouny“ oddílu ledního hokeje pánové J. Pokorný a V. Ibl.
V první sestavě hokejového mužstva byli většinou hráči, kteří se předtím pohybovali na
trávníku. Byli to: K. Bartoš, V. Částka, J. Sklenička, M. Chaloupka, F. Blätterbauer, K. Melichar, F. a
Jar. Procházkové, M. Valeš, J. Varhulík , F. Malec, Vl. Mařík, V. Vilt, a další.
Na začátku jejich hokejového snažení nebyl dostatek ﬁnančních prostředků a tak muselo stačit
jen velmi skromné vybavení, převzaté z bývalých fotbalových dresů, včetně sešitých stulpen. Pravé
hokejové rukavice vlastnily v té době 1 až 2 hráči. O to více však bylo chuti do hry a nadšení.
Hokejové mužstvo mělo podstatně menší počet hráčů, než je tomu dnes. Ten nejodvážnější šel
vždy do branky, v obraně hráli maximálně čtyři hráči a hrálo se na dva útoky. V týmu tedy bylo asi
jen 11 hráčů. Při větším počtu by jistě vznikly problémy s vybavením, protože více dresů nebylo.
Rovněž technické zařízení bylo úměrné té době. Branky byly zpočátku dřevěné, později teprve
svařené z trubek a potažené drátěnkou. Mantinely byly nízké, asi 20cm vysoké, později za brankami
vyšší.
Soupeřem Braškova byly většinou okolní oddíly. V té době vynikaly v okrese zejména Slavoj
Kročehlavy, Kyšice, Unhošť a Lány. V „mistrácích“ měl Braškov nejčastěji tyto soupeře: Družec, Velké
Přítočno, Rynholec, Běleč, Drahelčice, Úhonice, Hostouň a další.
Pro zajímavost několik výsledků: v první sezoně 1948–49 vyhrál Braškov nad Družcem
17 : 3, remizoval s Mšeckými Žehrovicemi 3 : 3, ale většinu zápasů prohrál, například s SONP Kladno
6 : 8, Slavojem Kročehlavy 7 : 12, Kyšicemi 5 : 9, Rynholcem 1 : 8, Bělčí 4 : 5, Vel. Přítočnem 6 : 8 a
Rozdělovem 5 : 7.
Braškovští hokejisté se v této sezoně zřejmě „otrkali“ a v nadcházející soutěži již měli výsledky
lepší. Porazili například Lány II. 9 : 6, Úhonice 13 : 3, Hostouň 17 : 4 a v sezoně 1950–51 se již probojovali z III. do II. třídy
V dalších letech bylo družstvo výrazně omlazeno a získalo i několik hráčů z Velké Dobré, kde se
hokej nehrál. V roce 1954 bylo zakoupeno lepší vybavení pro hráče i nové mantinely.

Knihovna

Okénko pro děti

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ? VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
BELETRIE
Bauer. J.: Tajné lásky českých králů
Černá, J.: Perchta z Rožmberka
Denková, M.: Markéta Přemyslovna
Herčík, J.: Proč je báječné být zvěrolékařem
Keleová-Vasilková, T.: Cukr a sůl
Keleová-Vasilková, T.: Dva životy
Keleová-Vasilková, T.: Květiny pro Lauru
Kéleová-Vasilková, T.: Lék na smutek
Koubková, Z.: Ztracený templářský poklad
Krumlovský, F.: Krvavé příběhy z hradů a zámků
Riebelová, B.: Krásná Filipína
Váňová, M.: S tváří beránka
Vítovcová, L.: Já a tropy
Vondruška, V.: Apage Satanas
Vondruška, V.: Letopisy královské komory
Vondruška, V.: Zločin na Bezdězu
Viewegh, M.: Zpátky ve hře
Walterová, B.: Dívka,která nesměla mít sny
Whitton, H.: Kunhuta Přemyslovna
Wilkins, K.: Vikingova čarodějka

V soutěžním ročníku 1955–56 obsadil Braškov dokonce pěkné třetí místo v přeboru okresu
Kladno. Na tomto umístění se nejčastěji objevovali na ledě nejen braškovského rybníka zejména tito
hráči: J. Trnka, J. Pokorný, J. Varhulík, F. Procházka, V. Ibl, Z. Dupák, V. Stádník, Vl. Jungr, A. Hrubý,
V. Kohout, J. Oplt, Vl. Švejcar, j. Rohla, F. Brůček, Z. Vyšín a další.
Na začátku fungování oddílu ledního hokeje byl v jeho čele Jaroslav Burgr, později J. Ibl starší.
Ve výboru pracovali zejména – V. Ibl, Vl. Pokorný, F. Procházka, R. Kocourek a J. Slezák.
V následujících letech byly podmínky pro soutěže organizované hlavně na přírodním ledě stále
obtížnější a často se stávalo, že ročník zůstal nedohrán. Nelze zjistit, zda se už v těch dobách mluvilo
o „globálním oteplováním“, jak je to v dnešních médiích populární.
Je ale jisté, že se lední hokej hrál na Braškovské rybníku až do roku 1962. Pak byl oddíl zrušen
zřejmě v důsledku nepříznivých podmínek v průběhu zimy a také vzhledem k obtížné ﬁnanční situaci
v oddíle a vysokým nákladům potřebným k provozování tohoto sportu.
Načež nadějní hokejisté z Braškova odcházeli do SONP nebo PZ Kladno, kde k hokeji byl vhodné
podmínky na zimním stadionu.
V devadesátých letech – 1993 – došlo k renesanci fungování oddílu ledního hokeje na Braškově.
A díky maximální podpoře ﬁ rmy 4K Kladno vzniká hokejový oddíl TJ Sokol Braškov – 4K. Mužstvo
se pravidelně zúčastňuje okresního přeboru, organizovaného v ČSTV Kladno.
V první sezoně svého působení – 1993–94 braškováci dosáhli nejlepšího umístění v soutěži, a
to 2. místa, kdy jen díky lepšímu skóre v soutěži zvítězilo mužstvo Řisut. Stejný úspěch zopakovali
„braškováci“ i v sezoně 1997–98. V dalších letech se mužstvo umisťovalo zpravidla do 4. místa v tabulce, a důstojně tak reprezentovalo nejen obec Braškov, ale i dobré jméno TJ Sokol a generálního
sponzora 4K Kladno, bez jehož podpory by se ﬁnančně náročná soutěž absolvovat nedala.
V braškovském oddíle ledního hokeje působilo tehdy skoro 50 procent hráčů ze vsi a druhou polovinu tvořili borci z okolí, bez jejichž aktivní účasti by jistě oddíl zanikl již zpočátku. Všechny svoje
zápasy odehráli braškováci z části na kladenském zimním stadionu a ve Slaném. Za všechny tyto
obětavce jmenujme: Spousta, Malec, Horák, Salač, Bachové, Olič, Šnobl a další. Pro ilustraci
lze uvést, že tehdejší rozpočet oddílu pro sezonu 1998–99 se pohyboval okolo 60 000 Kč.
Presidentem klubu byl popisovaných letech pan ing. Jan Klas, předsedou oddílu Petr Horák.
Na počátku nového tisíciletí Braškov vstupuje do hokejových soutěží pod názvem ČNES BRAŠKOV. Mužstvo je posíleno o několik výrazných posil, jmenujme: Franc, Růžička, Prošek, Tomáš a další.
Ještě v polovině prvního desetiletí tohoto milénia lze tyto borce sledovat na hokejových kluzištích,
a někteří u hokeje vydrželi dosud.
Původní text z almanachu upravil a doplnil
Pavel Stádník, kronikář

NAUČNÁ LITERATURA
Barcelona. Inspirace na cesty
Kréta. Inspirace na cesta
Madeira. Inspirace na cesty
Kam v Praze
Peremská, L.: Vaše rodinná kronika
Soukup, P.: Jan Hus
Svobodová, B.: Hrátky s pedigem
Špaček, L.: Deset let s Václavem Havlem

Milé děti,
Prázdniny skončily a už je tu zase nový školní rok. V září bývá ještě hezky, tak toho využijte a
zajděte si do přírody. Nasbírejte si kaštany, žaludy, šípky, modřínové šištičky a zajímavé kamínky, ze
kterých si můžete něco hezkého vyrobit.

KNIHY PRO DĚTI
365 nápadů, jak se bavit v přírodě
Busquets, C.: Dobrodružství s myškami
Chudožilov, P.: Kouř z komína
Lepšová, R.: Výtvarné techniky a nápady po celý rok
Pacovská, I.: Ostrov zasvěcení
Pacovská, I.: Smrt kouzelného džina
Peroutková, I.: Strašidelné prázdniny
Robošová, B.: Prázdniny pro Nikolu
Kreslíme zvířátka. Krok za krokem

PŮJČOVNÍ DOBA: STŘEDA 16–18.30 HODIN.

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE

Příběh bouřlivé zakázané lásky mezi měšťanskou dcerou a císařským synem z rodu Habsburků, která boří v 16. století stavovské hranice a vyvolává na habsburském dvoře jeden skandál za
druhým. Filipína Welserová a Ferdinand II. Habsburský se zamilují, tajně uzavřou sňatek a mají
čtyři děti. Avšak čím silnější je jejich vztah, tím větší jsou i překážky.

Keleová-Vasilková, Táňa: MANŽELKY
Kamarádky Iva, Diana, Martina a Michaela jsou obyčejné ženy, a přitom obyčejné vůbec
nejsou. Každá z nich má v sobě něco jiného, typického pro ni. Sledujeme jejich problémy, sny,
touhy, zklamání, jejich proměny pod tlakem událostí. Dozrávají a odráží se to v jejich vztahu
k sobě samým.

VAŘÍME S LÁĎOU HRUŠKOU
Vařit se dá levně a přitom chutně. Autor sestavil sbírku jednoduchých receptů na přípravu
domácího pečiva, mléčných výrobků, polévek, hlavních jídel, dezertů a dalších dobrot za pár
korun. Co třeba domácí loupák s jahodovou marmeládou s vínem ke snídani, na oběd pizzu
z pomazánkového másla a ke kávě nugátové croissanty?
Věra Přibylová, knihovnice

Z knihy Zuzany Kolaříkové: „PRANOSTIKY ROKEM KROK ZA KROKEM“

Riebeová, Brigitte: KRÁSNÁ FILIPÍNA

Soubor
zvyklostí

1. díl
tajenky

Oznámení
nabídky

Pláž
na Krétě

Národní
Vega kuchyně
v New Palasia divadlo (zkr.)

Zkratka
tovaru

Značka
automobilu
(NDR)

Hornina

Mužské
jméno

Indické
platidlo

3. díl
tajenky

Útoky

POZVÁNKA PRO OBČANY
BRAŠKOVA, VALDEKU
A TOSKÁNKY

Část saka

Potrat

Hráč Realu
Madrid

Hájová
rostlina
Část nábytku

Rostlina

Matka
Mohamedova

Pocházející
z přesypu
Angl. zkr.
Mez. hnutí
katol.
studentů

ZVEME VŠECHNY NAŠE OBČANY NA
Zkratka relace

Cestovní
kancelář (zkr.)

Doušek

Ženské jméno

Přístav
Šachová
ﬁgura
Člen Sněmovny v Anglii

Maturitní
vysvědčení

Turecký
důstojník

Mykací stroj

KTERÝ SE BUDE KONAT

Cenná
známka
Část
šachovnice

Oblak
Smrt

Jihoamerická
kůže

Kazatelna
v mešitě

Střelná zbraň

V SOBOTU
3. ŘÍJNA 2015
OD 9.00 HOD.

Zemědělský
nástroj

Jméno
zpěvačky
Larsenové

Označení
juniora
Sokolská
slavnost

Zkouška

Značka
objektivu

Jednotka
hmotnosti Indie

Tělocvičný
prvek

Popruh

Mušelín

Mládě domácího zvířete
Kůň s lysinou
(nářečně)

Celní kód pro
čtver. metr

Přitakání

BRAŠKOVSKÉHO
RYBNÍKA

Pokladna

Pracovní stůl

Celní kód
Estonska

VÝLOV

Rakouský
generál
Studený
jadranský vítr

Obojživelník

MOŽNOST NÁKUPU
ODLOVENÝCH RYB ZA LIDOVÉ
CENY. OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.
Obec Braškov

Starý
(anglicky)
Zájmeno
ukazovací

Část ruky

Směr vývoje

Odborník
v anatomii

Dobře

Německá
tisková
agentura

HALLOWEEN
V NEDĚLI
1. 11. 2015 OD 17.00

Dobré chování
Dlužník

SRAZ NA DĚTSKÉM HŘIŠTI
ZA HASIČSKOU ZBROJNICÍ
V MASKÁCH A S LAMPIONY.

Jízdou opotřebovaná
Pokračování
v jízdě

Náměstí
(slovensky)

Umělecká
beseda (zkr.)

Tropická step
Předchůdce
Dukly Praha

Suchá tráva

Snad

Svisle

Velký kus ledu

Čin

Letecká
formace

Jméno vévodkyně z Cambridge

Vikář
(slovensky)

Druh
ostřice

Láska
(anglicky)
Dozorčí
posádky (zkr.)

SPZ vozidel Písku

ZÁBAVA PRO DĚTI

Citoslovce
Lékárna
(rusky)
Ozn. čs.
aerolinií

Ženské
jméno

6. 12. 2015 OD 15.00
V SÁLE V HOSPODĚ
U CHALUPŮ

2. díl
tajenky

Dub
(anglicky)

PRŮVOD SE STRAŠENÍM,
POSLEDNÍ BUŘTY V SEZÓNĚ.

MIKULÁŠSKÁ

Nadávka

Pocházející
z tropů

Pomůcka:
ALAV, Balos, CSE, Elata,IMCS,
ISAR, Kalek, MTK, Obert, Orni, SATRA

Cizí mužské
jméno

PŘIJDE I MIKULÁŠ S ČERTY
A ANDĚLY, DISKOTÉKA,
SOUTĚŽE A NADÍLKA (BALÍČKY
PODEPSANÉ S SEBOU).

Projektová
organizace
v Praze

Tajenka křížovky je holandské přísloví.

A léta běží…
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narodila se:
Patricie MOLOVÁ

22. 6. 2015
Blahopřejeme

Rozloučili jsme se s našimi občany:
PhDr. Zdeněk VYPLEL
Vladimír DATEL
Jaroš TOMÁŠ
Božena ANČIČKOVÁ
Ing. Luděk ŠPAČEK

2. 6. 2015 (78 let)
5. 6. 2015 (71 let)
25. 6. 2015 (95 let)
27. 8. 2015 (66 let)
7. 9. 2015 (71 let)
Čest jejich památce

Braškovský rybník

foto: Ing. J. Kolrusz

