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říjen 2016

Kontrola plnění usnesení
9. a 10. zasedání
zastupitelstva obce
9. zasedání zastupitelstva obce dne 20.
června 2016 přijalo usnesení, v němž vzalo na
vědomí m.j. výsledek hospodaření k 31.5.2016,
schválilo aktualizaci Programu rozvoje obce a 3.
změnu rozpočtu a záměr na využití bývalé prodejny
potravin Jednoty. Schválilo rovněž výběr zhotovitelů akcí „Modernizace MŠ Braškov“ a „Aplikace
EVVO“ a s oběma zhotoviteli byly již uzavřeny
smlouvy a obě akce již probíhají.
Zastupitelstvo odsouhlasilo přijetí dotací na 6
akcí, zařazených v Programu výstavby a uzavření
darovacích smluv. Všechny tyto smlouvy již byly
uzavřeny a většina akcí, na které byly dotace poskytnuty již probíhá.
Zastupitelstvo pověřilo starostu k vyžádání
protokolu o měření hluku z dálnice D6 z 5. 4.–
6. 4. 2016. I tento úkol byl splněn.
10. zasedání zastupitelstva obce, které se
konalo dne 22. srpna 2016, přijalo dvě usnesení.
Usnesením č. 1 rozhodlo o pořízení změny
územního plánu č. 1 a stanovilo kritéria těchto
změn. Stanovilo ing. Drába „pověřeným členem
zastupitelstva“ podle stavebního zákona a jako
starostovi mu uložilo zajistit zpracování uvedené
změny územního plánu obce.
Usnesením č. 2 schválilo změnu č. 4 rozpočtu
obce, aktualizaci Programu rozvoje a Pasport
místních komunikací. Zastupitelstvo dále odsouhlasilo výsledek výběrových řízení na akce, které
už probíhají, a na které byly uzavřeny smlouvy. Dále
odsouhlasilo zajištění 50% spoluúčasti na dotované akci snížení energetické náročnosti veřejného
osvětlení. Tato akce již byla zahájena.
Zastupitelstvo rovněž odsouhlasilo uzavření
smluv o služebnosti – věcném břemenu – pro
chodníky s s.r.o. Veseta, ing. K. Dolejšovou, R. Jelínkovou a ing. J. Prchalovou. Uzavřena byla již kupní
smlouva na pozemek p.č. 3/4.
Zastupitelstvo dále odsouhlasilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci s TJ Sokol Braškov na
koﬁnancování oplocení hřiště, smlouvy s realitní
kanceláří na inzerci a prodej pozemku p.č. 177/17.
Rovněž tyto smlouvy byly již uzavřeny.
Opakovaně zastupitelstvo potvrdilo záměr na
využití bývalé prodejny Jednota a název dosud
bezejmenné ulice na ulici U Chalupů.
Konečně zastupitelstvo pověřilo radu obce k
přípravě podkladů pro podání žádostí o dotace
z Bruselu podle nabídky IWWA Kroměříž. Rada
na 34. schůzi dne 12. 9. 2016 pro vysoké náklady
požadované touto ﬁrmou a některé nejasnosti od
této nabídky ustoupila.
František Haas, místostarosta

Valdecký rybník

Ročník: 26 Číslo: 3

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
je doba zkracování a zmenšování,
bohužel se nám zkracují i mandáty
zákonodárců a vůbec všech správců
veřejných hodnot. Císař František Josef I. vládl své „Evropské Unii“ 68 let.
Tak myslím, budeme-li 21. listopadu
svědky stoletého výročí úmrtí tohoto
velikána, nutno důstojně jeho stabilitu připomenout. My, co je nám nad
padesát, víme, že většina změn, tedy
střídání starých novými, není vždy
k lepšímu. Navíc podstatou změny
není pouze politik sám, ale i spousta
úředníků, tedy funkcí „apolitických“.
Každý nový mocný má totiž své
příbuzenstvo, kamarády a ti úplně
neschopní samostatného života tuto
změnu přivítají i se svým novým angažmá. Nový mocný má i jiné důležité
úlohy. Především zpochybnit vše, co
předchůdce vytvořil, tedy stávající
koncepci zrušit a nastolit novou. A to
vše bez ohledu, která z nich je lepší.
Z tohoto mého velmi povrchního pohledu vyplývá, že při rychlém střídání
mocných nelze docílit dlouhodobé
koncepce. Nejlépe to lze demonstrovat
na řízení dopravy, kde jsme od roku
2009 do roku 2016 zažili devět ministrů, což vychází více jak jeden na rok.
Problematika ministerstva dopravy je

ale velmi žádostivá kontinuity, už jen
proto, že stavební příprava liniových
staveb trvá více jak dvě nebo tři volební období, stavba samotná se za jedno
volební období také nestihne. A tak
myslím, že ať byl mocnář jakýkoliv,
svoji koncepci a kontinuitu vládnutí
měl alespoň možnost ovlivňovat 68
let. A teď k věci, proč o tom píši. V listopadu to bude sto let od úmrtí císaře,
společně se Sborem dobrovolných hasičů a Radou obce Braškov vyhlašuji
veřejnou sbírku na bustu Františka
Josefa I., která bude 21. listopadu
v 16.00 hodin slavnostně odhalena na
návsi na Braškově. Kasička je umístěna v restauraci U Chalupů.
Máme za sebou festival Valdecký
háj, návštěvnost byla opět hojná.
Byl to festival nadační ve prospěch
Letohrádku Vendula, Letohrádek zde
získal částku kolem 100 tis. korun.
Úspěchem pro obec je získání prvního místa ceny Otík za kulturní počin
roku.
Možná jste na webových stránkách obce zaznamenali informaci,
že zastupitelstvo na svém zasedání
22. srpna rozhodlo o pořízení změny
územního plánu č. 1. Snahou našich
zastupitelů je v maximální možné
míře zajistit všem stávajícím občanům

co nejlepší životní podmínky. K tomu,
mimo další opatření, bude sloužit i
navržená změna územního plánu, na
jejíž pořízení jsme získali účelovou
dotaci od Středočeského kraje. Termín
územně plánovací dokumentace je
často používaný v souvislosti s novou
výstavbou v obci. Co všechno tento
dokument ve skutečnosti obsahuje,
do jaké míry může ovlivnit život
občanů, jaká je jeho závaznost, však
v praxi zná málokdo. Proto se zastupitelé rozhodli změnu územního plánu
dělat jinak, než je zpravidla zvykem.
V následujících měsících pro vás spolu
s odborníky připravujeme přednášky
o významu územního plánování, ale
také vycházky do krajiny naší obce zaměřené na ochranu a tvorbu životního
prostředí, které chceme touto změnou
územního plánu ještě více chránit
a rozvíjet. O termínech přednášek
i vycházek, které budou vhodné i pro
děti, vás budeme včas informovat
prostřednictví našich novin a internetových stránek.
Přeji vám krásný barevný podzim
a veselé posvícení.
Ing. Vladimír Dráb
starosta@braskov.cz

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
Usnesení

2. Aktualizaci Programu rozvoje obce ze srpna 2016
3. Program pasportizace místních komunikací

9. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne
20. června 2016 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) bere na vědomí:
1. Zprávu o kontrole plnění usnesení 8. zasedání zastupitelstva obce, konaného 21.3.2016
2. Výsledek hospodaření obce k 31.5.2016
b) schvaluje:
1. Aktualizaci Programu rozvoje obce z června 2016
2. 3. změnu rozpočtu s příjmy ve výši 20.372.664 Kč a výdaji ve výši 15.146.500 Kč
3. Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na akci „Modernizace mateřské školy Braškov“ s
ﬁ rmou BK stav s.r.o. Kladno za cenu 2 983 063 Kč vč. DPH
4. Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na akci „Aplikace EVVO při prosazování environmentálních funkcí krajiny a stabilizaci rozsahu zastavěné části území v rámci přípravy, projednání a
realizace změny č. 1 Územně plánovací dokumentace obce Braškov“ ﬁrmu ECODIS s.r.o. Praha za
cenu 738.100 Kč vč. DPH
5. Záměr pronájmu objektu bývalé Jednoty pro účely výroby a prodeje uzenářských a masných
výrobků.
c) souhlasí:
1. S 2. změnou rozpočtu schválenou radou obce dne 6.6.2016
2. S přijetím dotací z rozpočtu Stč. kraje a uzavřením smluv o poskytnutí dotace na akce:
• Oprava CAS 25 LIAZ - ve výši 500.000,-- Kč
• Výsadba a revitalizace zeleně v obci Braškov – ve výši 845.080,-- Kč
• Modernizace mateřské školy Braškov – ve výši 2.842.631,-- Kč
• Aplikace EVVO při prosazování environmentálních funkcí krajiny a stabilizaci rozsahu
zastavěné části území v rámci přípravy, projednání a realizace změny č. 1 Územně plánovací
dokumentace obce Braškov – ve výši 680.625,-- Kč
3. S přijetím dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu na akci „Efekt pro Braškov – opatření ke
snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“ ve výši 1.024.995,-- Kč
4. S přijetím dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na „Nákup velkokapacitní požární cisterny pro
jednotku SDH Braškov“ ve výši 7.005.240,-- Kč
5. S uzavřením darovacích smluv na:
• Vozidlo Volkswagen s KŘ Policie hl. m. Prahy
• Vozidlo Avia s motorovým nosičem kontejnerů s HZS Stč. kraje
6. S uzavřením smlouvy s TextilEco na umístění 2 kontejnerů
d) pověřuje:
starostu obce
podpisem dnes schválených a odsouhlasených smluv
vyžádáním protokolu o měření hluku ze dne 5.–6. 4. 2016 od KHS Stč. kraje

b) souhlasí:
1. S výsledkem výběrových řízení a uzavřením smluv s vybranými zhotoviteli na akce:
• Oprava CAS 25 LIAZ
Milan Čapek, výroba a servis hasičské techniky, Havlíčkův Brod;
SoD na 600.384 Kč vč. DPH
• Výsadba a revitalizace zeleně v obci Braškov
Bc. Pavlína Novotná, Slaný;
SoD na 870. 891,50 Kč vč. DPH,
• EFEKT pro Braškov
ELTODO CITELUM s.r.o. Praha 4;
SoD na 1.572.263,72 Kč vč. DPH
2. Se zajištěním ﬁnančních prostředků na realizaci akce snížení energetické náročnosti V.O. v obci
Braškov ve výši 50% celkových nákladů tj. 820.011,50 Kč
3. S uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti chodníku se spol. s r.o. Veseta
4. S uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti stezky s ing. arch. Dolejšovou, R. Jelínkovou a ing. J.
Prchalovou
5. S uzavřením kupní smlouvy na pozemek p.č. 3/4
6. S uzavřením smlouvy na převod pozemků od ŘSD a KSÚS pod chodníky na Toskánce
7. S uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 5/2016 s TJ Sokol Braškov o poskytnutí investiční dotace
na koﬁnancování rekonstrukce oplocení fotbalového hřiště
8. S úplným zněním Zřizovací listiny MŠ Braškov
9. S uzavřením smlouvy s realitní kanceláří na inzerci a prodej pozemku č. 177/17
10. Se záměrem na využití prodejny na Obecní centrum
11. S názvem nové ulice U Chalupů, označené v pasportizaci jako 49/c
c) pověřuje:
radu obce
k přípravě podkladů pro podání žádostí o dotaci z Bruselu na akce: Místní komunikace a Obecní
centrum, včetně podpisu smlouvy se společností IWWA Kroměříž a smlouvy na výběrová řízení
na evropskou zprostředkovatelskou společnost
starostu obce
podpisem dnes schválených a odsouhlasených smluv

Usnesení
31. schůze rady 6. 6. 2016
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• informaci o výsledku hospodaření obce k 30. 4. 2016

•

schvaluje
• upřesněný a doplněný program 9. zasedání ZO Braškov 20. 6. 2016
• rozpočtové opatření – 2. změnu rozpočtu na r. 2016
• aktualizaci „Programu rozvoje obce“
• zhotovitele prováděcího projektu chodníku Valdek – V. Dobrá: Projekce dopravní Filip s.r.o.
za 193.000 Kč
• školné v MŠ Braškov na šk. rok 2016–2017 ve výši 700 Kč/měsíc
• program 32. schůze rady dne 4. 7. 2016

•

souhlasí
• s úhradou příspěvku Pionýrské skupině Paprsek Unhošť, oddílu Pochodeň ve výši 15.000 Kč
• s nabídkou antivirového programu ESET na 3 roky za 16.727 Kč
• s poskytnutím příspěvku obce na rockový festival na Háji dne 25.6.2016 ve výši 15.000 Kč

Usnesení č. 1
10. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne
22. srpna 2016 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo obce po projednání:
1. Tímto rozhoduje o pořízení změny územního plánu č. 1, která bude obsahovat:
Změna č. 1:
zemní val podél D6
Změna č. 2:
občerstvení se sociálním zařízením v lokalitě lesoparku Háj
Změna č. 3:
malé vodní plochy na Braškovském potoce
Změna č. 4:
lokální biokoridor při východním okraji katastru obce
Změna č. 5:
cyklogenerel obce Braškov
Změna č. 6:
chodník Družec – Valdek
Změna č. 7:
chodník Valdek – Horní Bezděkov
Změna č. 8:
chodník Valdek – Velká Dobrá
Změna č. 9:
lokální biokoridor LBK 3 Dubina – Kožová Hora a interakční prvek IP 3
Změna č. 10:
cesta a odvodňovací strouha Valdek - les Veselov
Změna č. 11:
prověření souladu stávajícího lokálního ÚSES s nadregionálním ÚSES a
návaznost na lokální ÚSES sousedních obcí

32. schůze rady 18. 7. 2016
Rada obce Braškov po projednání:

jeho

•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• informaci o výsledku hospodaření obce k 30.6.2016

•

schvaluje
• pořízení pevného disku pro potřebu archivace obecních kronik
• termín a návrh programu 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 22.8.2016
• pronájem muzea sportu na 4 denní soustředění mažoretek
• objednání projekt. dokumentace pro vytápění muzea sportu tepelným čerpadlem
• program 33. schůze rady dne 8.8.2016

2. Pověřuje starostu obce ing. Vladimíra Drába, jakožto „určeného člena zastupitelstva“ dle §47
stavebního zákona, pro projednání změny č. 1 územního plánu.
3. Pověřuje určeného člena zastupitelstva, tj. starostu obce ing. Vladimíra Drába, k podání žádosti
na pořizovatele pro pořízení změny č. 1 územního plánu. Pořizovatelem změny č. 1 územního
plánu bude Magistrát města Kladna, oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města,
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno.

33. schůze rady 8. 8. 2016
Rada obce Braškov po projednání:

4. Ukládá určenému členu zastupitelstva, tj. starostovi obce ing. Vladimíru Drábovi, zajištění zpracování zadání změny č. 1 územního plánu obce Braškov podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst.
5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

Usnesení č. 2
10. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne
22. srpna 2016 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) schvaluje:
1. Změnu č. 4 rozpočtu obce na r. 2016 s příjmy ve výši 24.355.391 Kč a výdaji 19.834.500 Kč.
Rozpočet je přebytkový.

•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• informaci o kontrole plnění úkolů a usnesení 32. schůze rady

•

schvaluje
• aktualizaci návrhu Programu rozvoje obce
• doplnění návrhu programu mimořádného 10. zasedání zastupitelstva obce 22. 8. 2016
• program 34. schůze rady dne 15. 9. 2016

•

souhlasí
• s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti chodníku se spol. s r. o. Veseta
• s uzavřením smluv s ŘSD a KSÚS o převodu pozemků pod chodníkem Toskánka
• s návrhem záměru na využití bývalé prodejny Jednoty
• s pořízením 1. změny územního plánu
• s podáním žádosti o prodloužení realizace projektu „Aplikace EVVO při prosazování environmentálních funkcí krajiny a stabilizace rozsahu zastavěné části území v rámci přípravy, projednání
a realizace změny č. 1 územně plánovací dokumentace obce Braškov“ do 31. 12. 2017
dokončení na str. 5

Zprávy z obecního úřadu
Výsledek hospodaření obce k 31. 8. 2016
výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změně č. 4

výsledek od
začátku roku

%

P Ř Í J M Y
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)

6 514 599,27

daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin.

1 493 248,06

daň z příjmů FO ze sam.v.č.

9 500 000,00

69%

rozpočet po
změně č. 4

%

Sportovní akti.mladých hasičů

175 000,00

175 000,00

100%

Sbor pro občanské záležitosti

13 559,00

40 000,00

34%

knihivna - knihy a odměna

33 003,10

80 000,00

41%

227 394,43

MŠ - příspěvek na provoz

200 000,00

200 000,00

100%

159 768,83

100%

MŠ-nákup lednic-příspěvek

67 541,60

67 500,00

daň z příj.práv.os.

1 566 254,39

kronika - materiál a odměna

14 000,00

35 000,00

40%

daň z přid.hodnoty

3 047 977,56

rozvoj a podpora mlád.oddílu kopané

205 000,00

205 000,00

100%

hřiště Valdek a víceúčel.hřiště-dotace na provoz

120 000,00

140 000,00

86%

20 000,00

20 000,00

100%

daň z příj. fyz.os. z kap. výn.

pop.ze psů,ost.daně

19 956,00

daň z příjmu za obec

706 420,00

706 000,00

100%

daň z nemovitosti

569 558,40

597 000,00

95%

NEDAŇOVÉ

dětské hřiště Braškov
údržba a opravy silnic,chodníky,rybníky

12 978,00

100 000,00

13%

veřejné osvětlení-el.energie

212 100,00

300 000,00

71%

veřejné osvětlení-údržba

131 314,00

250 000,00

53%

5 001,00

10 000,00

50%

údržba veřejné zeleně

517 697,50

710 000,00

73%

odpady

632 080,00

650 000,00

97%

odpady celkem (Van,AVE,Ekologie)

628 251,00

750 000,00

84%

zn.na popelnice+bioodp.

506 270,00

AVE známky KO

454 140,00

likvidace velkoobjemového odpadu

174 111,00

pronájmy

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

22 510,00
103 300,00

nebezpečný odpad

3 770,00

20 000,00

19%

úroky z úvěru

29 190,50

50 000,00

58%

Valdecký háj-příspěvek(+festival Valdecké léto)

35 228,37

30 000,00

117%

Ostatní nedaň.příjmy

6 501,79

20 000,00

33%

tiskopisy,ost.popl., prodejna nájem,voda

3 696,00

ordinace-zál.elektřiny

2 000,00

Ekokom
přijaté pojistné náhrady
výtěž.VHA

úroky z BÚ
DOTACE - OÚ - státní správa

5 600,00

0%

0,00

187 200,00

67%

56%

100 000,00

102%

17 527,32

60 000,00

29%

Kamerový systém-provoz(dohoda)

35 000,00

60 000,00

58%

177 625,19

200 000,00

89%

18 000,00

18 000,00

100%

5 749 783,77

8 186 500,00

70%

79%

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

celkem

805,79

60 000,00

101 647,00

Výtvarná dílna-provoz(voda,elektř.údržba)

Příspěvek-PO Unhošť,Hospis

124 800,00

33 838,40

5 535 940,06

5 535 940,00

100%

INVESTIČNÍ:

DOTACE-Výtvarná dílna(doplatek)

250 000,00

250 000,00

100%

předproj.,projekty a inž.činnost

158 480,00

200 000,00

DOTACE-odbahnění rybníka

935 329,00

935 904,00

100%

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

427 571,00

500 000,00

86%

DOTACE-EVVO

680 625,00

680 625,00

100%

Odbahnění rybníka

1 034 104,00

1 100 000,00

94%

splátka- prodejna Jednota

1 200 000,00

1 200 000,00

100%

nákup pozemků Pejša

1 202 450,00

1 200 000,00

100%

60 000,00

100%

DOTACE-rekonstrukce místních komun.

DOTACE-snížení energ.nároč.veřejného osvětlení
DOTACE-oprava CAS 25 Liaz

500 000,00

DOTACE-výsadba a revit.zeleně v obci
DOTACE-modernizace MŠ
DOTACE-nákup požární cisterny

820 011,00

0%

500 000,00

100%

845 080,00

0%

hřiště-stání pro kontejner

59 958,00

2 842 631,00

0%

světelná tabule hřiště

77 767,00

78 000,00

100%

0,00

0%

EVVO

0,00

750 000,00

0%

67 760,00

2 050 000,00

3%

0,00

610 000,00

0%

snížení energet.náročnosti veřejného osvětlení EFEKT
oprava CAS 25 Liaz

OSTATNÍ PŘÍJMY:

výsadba a revital.zeleně v obci

0,00

900 000,00

0%

628 327,60

3 000 000,00

21%

Smlouva hasiči (Kyšice)

6 000,00

12 000,00

50%

Smlouva hasiči (V.Dobrá)

24 000,00

24 000,00

100%

Modernizace MŚ

Hasiči-Pivní slavnosti

29 040,00

29 000,00

100%

nákup požární cisterny

80 000,00

0,00

0%

50 000,00

0%

TJ Braškov-investiční příspěvek

24 266,00

0,00

0%

4 960 683,60

11 648 000,00

43%

10 710 467,37

19 834 500,00

54%

3 900 000,00

3 900 000,00

100%

Příspěvek na VO kruhobvého objezdu
Věcné břemeno
Hudební festival-sponz.dar

PŘÍJMY CELKEM

1 000,00

10 000,00

10%

73 000,00

50 000,00

146%

16 667 683,39

24 355 391,00

68%

celkem

VÝDAJE CELKEM
Splátka úvěru

V Ý D A J E :
R E K A P I T U L A C E :

NEINVESTIČNÍ

VÝDAJE CELKEM

-14 610 467,37

odměny zastupitelstva

406 346,00

PŘÍJMY CELKEM

16 667 683,39

platy zaměstnanců

544 450,00

PŘÍJMY -čerpání úvěru

1 200 000,00

platy za 12/2015

206 883,00

ROZDÍL

3 257 216,02

dohody

144 164,00

Výsledek hospodaření k 31.12.2015

3 292 707,21

pov.poj.na soc.zab.

136 114,00

Zůstatek BÚ celkem

6 549 923,23

pov.poj.na zdr.poj.

85 606,00

správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)

2 102 368,85

3 560 000,00

59%

z toho:

zák.poj.odpovědnosti

1 981,00

BÚ Spořitelna

právní služby

5 000,00

BÚ-80012-Rek.komunikací

0,00

59 200,00

BÚ-90018-nákup požární cisterny

0,00

popl.za měř.rychlosti v obci

36 000,00

BÚ -94 ČNB

všeobecný mat.

28 350,77

BÚ-2006 ČNB

poj.obecního majetku

nákup DHM
odborné publ.
voda(OÚ,pítka,prodejna)

4 526,00

elektrická energie(OÚ)

27 300,00

nájemné-Pozemkový úřad

5 567,00

služby pošt

4 861,00

zálohy pokladny
školení
nákup služeb
pohoštění

A léta běží…
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

25 305,26
7 392,35

Narodili se:
Antonín JELÍNEK
Tereza MORAVCOVÁ
Vanesa VALEŠOVÁ

24 428,00
4 304,00
116 280,26

56,00

daně a popl.,kolky,

12 308,00

Blahopřejeme

3 000,00

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

171 078,60

daň z příjmů za obec

706 420,00

706 000,00

0,00

100 000,00

0%

206 912,81

250 000,00

83%

příspěvek na provoz hřbitova M.Přítočno
Sdružení dobrovolných hasičů

19. 6. 2016
22. 7. 2016
24. 8. 2016

2 500,00

zaplacené sankce

řešení přestupků-Mě.Unhošť

78,23
-9 801 193,65

1 955,00

37 412,61

služby peněžn.ústavů

zrušen

353 843,82

úvěr

0,00

plyn(OÚ,MŠ)

služby telekom.

6 196 001,18

100%

Rozloučili jsme se s našimi občany:
Václav KAPALÍN
Marie NEDVĚDOVÁ
Vladimír ČÍŽEK
Miroslava LEDVINKOVÁ

2. 7. 2016 (78 let)
15. 7. 2016 (85 let)
27. 7 .2016 (83 let)
16. 8. 2016 (85 let)
Čest jejich památce

Zprávy z obecního úřadu
PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV  AKTUALIZACE SRPEN 2016
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

Ing. Dolejšová

Budeme žádat o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE V ZÁTIŠÍ

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

1110

945

165

Je nutné dořešit odvedení
dešťových vod a úpravu
dokumentace.

F. Haas,
Ing. Doksanský

Budeme žádat o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE V DUBINÁCH

Je zpracována dokumentace.

1049

892

157

Je požádáno o stavební
povolení.

Ing.Dolejšová,
p. Haas

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

REKONSTRUKCE ULICE u sběrného místa

Je zpracována dokumentace.

357

303

54

Je zpracována dokumentace a
vydáno stavební povolení.

Ing. Dolejšová,
p. Haas

Po vyhlášení vhodného dotačního titulu bude požádáno
o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE U DUBU

Zpracována dokumentace bez úvodní
části.

6500

0

0

Dokumentace zpracována,
zajistit stavební povolení.

Ing. Dolejšová,
Ing. Doksanský

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

REKONSTRUKCE ULICE POD HORKOU

Nutno aktualizovat dokumentaci z r. 2007.

9000

0

0

Po aktualizaci 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

KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ BRAŠKOV,
VALDEK – VELKÁ DOBRÁ

Vydáno územní rozhodnutí.

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

14000

0

0

celkem cca 15000,
ale budou upřesněny

Nutno dořešit také majetkoprávní záležitosti.
Ing. Dolejšová

Je požádáno o dotaci z IROP.

Upravuje se dokumentace.

Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová

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

Je zpracována dokumetace
pro územní řízení a vydáno úz.
rozhodnutí, probíhá stavební
řízení.

Ing. Dolejšová,
p. Haas

Po zpracování dokumentace a staveb. povolení bude
investorem stavby přímo Stč. kraj.

Zpracována studie.

Ing. Dolejšová

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

Hasičská stříkačka

T. Votava

O dotaci bude požádáno z IROP.

HASIČSKÁ TECHNIKA

Pořízení nové hasičské stříkačky.

7000

6000

1000

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

Záměr schválen na 20. zasedání zastupitelstava 28.7.2014.

750

680

70

Zpracován záměr a žádost.

Ing. Dráb
Ing. Kolrusz

Získána dotace, vybrán zhotovitel. Bude zahájeno v r.
2016.

POSTUPNÁ OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Postupná výměna veř. osvětlení ve stadiu
přípravy.

2050

1025

1025

Je připravena pasportizace a
energetický audit

Ing. Doksanský

Získána dotace z MPO, realizace v r. 2016.

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

Ing. Dráb

Bude realizováno jen v případě získání dotace.

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

Zatím nejsou známy.

REKONSTUKCE OBJEKTU NA HŘBITOVĚ MALÉ
PŘÍTOČNO

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

Nejsou známy.

Zpracován návrh studie

Ing. Dolejšová

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

ELEKTROMOBILITA

Záměrem je zřízení nabíjecí stanice pro
elektromobily

Nejsou známy.

_

Ing. Dráb

Bude realizováno jen v případě získání dotace.

OBECNÍ ARBORETUM NA HÁJI

Podrobnosti a údaje tohoto záměru zatím
nejsou známy

Objednáno u správce lesa
zpracování studie.

_

_

_

MODERNIZACE MŠ BRAŠKOV

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

3000

2843

157

Je zpracována dokumentace.

Ing. Dolejšová

Získána dotace z rozpočtu Stč. kraje - FROM. Realizace
2016.

VÝSADBA A REVITALIZACE ZELENĚ

Revitalizace zeleně v MŠ a doplnění
výsadby.

890

845

45

Je zpracována dokumentace.

Ing. Dolejšová

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

OPRAVA HASIČSKÉ STŘÍKAČKY

Rekonstrukce vozu LIAZ

500

500

0

T. Votava

Získána dotace z rozpočtu Stč. kraje - Fondu
dobrovolných hasičů a složek IZS.

SPORTOVNÍ HALA

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

MOKŘAD NA ČERNÉM POTOCE

Jde o zřízení mokřadu na poz.č. 61/1 v
souladu s územním plánem.

Zpracováno zaměření, nutno
zajistit projekt a žádat ÚR.

Ing. Dolejšová

Budeme žádat o dotaci ze SFŽP.

CHODNÍK VALDEK – DRUŽEC

Jde o část chodníku, jehož rozsah bude
upřesněn dokumentací.

Nutno zpracovat projekt a
požádat o stavební povolení.

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

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

CHODNÍK VALDEK – HORNÍ BEZDĚKOV

Jde o část chodníku, jehož rozsah bude
upřesněn dokumentací.

Nutno zpracovat projekt a
požádat o stavební povolení.

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

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

Ing. Dolejšová

Hledáme možnost dotace pro pořízení.

50000

Předpokládá se dotace ze životního prostředí.

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

Záměrem je úspora energie a zlepšení
klimatizace.

PRODEJNA POTRAVIN

Návrh záměru na využití prodejny.

OBNOVENÍ CESTY Z DUBIN A ODVODNĚNÍ NA
VESELOV

Nutno získat věcné břemeno na část
pozemku p.č. 236/32

300

0

300

Nutno zpracovat projekt.

Ing. Dolejšová

Připravit realizaci záměru po
schválení zastupitelstvem.
Ing. Kolrusz

Jde zejména o odv edení dešťových vod z propustku.

KOMENTÁŘ K „PROGRAMU ROZVOJE OBCE BRAŠKOV“
Předkládaná aktualizace “Programu” zahrnuje i akce, které byly schváleny na 10. mimořádném zasedání zastupitelstva 22.8.2016. Revitalizace rybníku v Braškově byla dokončena. 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.
František Haas

Zprávy z komisí
NENIČME SI ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD A PŘÍRODU
V posledních letech se čistírny odpadních vod (ČOV) setkávají s novými problémy, které se vyskytují zvláště v obcích s jednotnou kanalizační sítí. Tedy takovou sítí, která není určena jen pro
samotné splašky, ale i pro dešťovou vodu.
Tyto problémy spočívají v ucpávání přívodního potrubí k ČOV různými hygienickými prostředky.
Nejčastěji jsou to vlhčené hygienické ubrousky, v mnoha různých provedeních jak pro účely osobní
hygieny, tak i pro ošetření koupelen, kuchyní apod. Na zadní straně obalů všech těchto prostředků,
stejně jako na dětských plenách a dámských vložkách je zřetelně pomocí symbolů vyznačen způsob
likvidace. Tyto hygienické prostředky nesmí být vhazovány do WC, ale patří do směsného
odpadu. (šedá nádoba). Nejsou totiž vyrobeny z biologicky rozložitelného papíru, ale z umělohmotných tkanin!!! Tyto tkaniny jsou navíc nasyceny mnoha chemikáliemi, jak se můžeme dočíst
na zadní straně obalů. Přiložené obrázky demonstrují, jaké problémy tyto pevné tkaniny způsobují
zanášením až ucpáním česel jak před ČOV, tak za přepadem do potoka v odlehčovací komoře. Vyřazení
funkce čištění má pak za následek znečištění Braškovského potoka těmito nerozložitelnými hadry. Ten
se vlévá do rybníka (retenční nádrže) pod kyšickou ČOV a pokračuje přes rybníky pod Unhoští do Kačáku.
Tento tristní stav by vážně ohrožoval i náš záměr na vybudování rybníků a tůně na potoku za
naší ČOV. Proto se obracíme na všechny občany s naléhavou žádostí o dodržování zákazu
vhazování těchto hygienických ubrousků do WC.
Ing. Jiří Kolrusz, komise pro životní prostředí a veřejný pořádek
Ing. Vladimír Dráb, starosta obce

Hadry v Braškovském potoku

Hadry na česlu před ČOV

PES A JEHO ROLE V LIDSKÉM SPOLEČENSTVÍ
Pes zaujímá v lidském společenství stále významnější pozici. Na venkově dokonce roste obliba dvojice psů v jediné domácnosti. Větší pes jako venkovní a malý pes do bytu. Psí plemena,
pocházející z vlka, se od nepaměti sbližovala s člověkem. Byla pro něj pomocníkem, hlídačem a
vděčným přítelem. Platí to dodnes a pes se snaží porozumět složitému životu lidské populace. O
silném vzájemném poutu vypovídá i nespočet citátů a bonmotů slavných osobností. Namátkou jen
některé z nich: „Nikdo neocení genialitu Vašich slov více, než Váš pes“ (Christopher Morley), „Můj pes
nemluví. Asi proto mu rozumím“ (Pierre Wolf), a nakonec „Každý pes má jedno velké přání. Milujte
mne.“ (Helen Exleyová).
V Evropě patříme spolu s Francií a Belgií ke státům s největší oblibou psů. Psi jsou již ve čtyřiceti procentech rodin.
Na internetu je spousta webových adres a portálů, které se zabývají plemeny, výstavami, inzercí,
seznamkou, kalendáři psích jmen, salony, hotely a útulky. Na portálu „Svět pejsků.cz“ je uvedeno
i třídění psích plemen podle Mezinárodní kynologické federace. Zopakujme si, že podle vzhledu a
využití je to 10 základních skupin.
1. Ovčácká, pastevecká a honácká
2. Pinčové, knírači, plemena malossoidní a švýcarští salašníci
3. Teriéři
4. Jezevčíci
5. Špicové a tzv. primitivní plemena
6. Honiči a barváři
7. Ohaři
8. Slidiči, retrieveři a vodní psi
9. Plemena společenská
10. Chrti
Při výběru psa je proto nejdůležitější to, do jaké míry jsme schopni mu vytvořit podmínky, odpovídající jeho určení. Především na tom totiž záleží jeho další vývoj a jeho spokojenost. Je to stejné,
jako nutit člověka do činnosti, ke které nemá vrozené předpoklady. K těmto omylům patří i koupě
psa jako dárek dítěti, nebo koupě s cílem hlídání nemovitostí. Právě takoví pejsci končí často na
ulici a poté v útulcích ve velmi zanedbaném stavu a s narušenou psychikou. Málokomu se podaří
vytvořit pro psa ideální podmínky, ale je třeba mu kromě kvalitní výživy zajistit alespoň pravidelné
venčení nejméně dvakrát denně. Pes se nám odmění upřímnou láskou a také tím, že nebudeme po
něm uklízet zahradu. Pes totiž, stejně jako lidé, potřebuje sociální kontakty i mimo svůj domov.
Součástí poznávání okolí je nejen registrace a rozlišování pachových stop, ale i umísťování stop
vlastních. Psi, stejně jako ostatní zvířátka, přirozeně „značkují“ v přírodě na vyvýšených místech.
Tato místa jsou na mezích za okraji revitalizovaných polních cest, kde exkrementy nevadí. Pokud
se to ale nepovede, jsme povinni to neprodleně napravit. Nevím o jiné obci, kde by pejskaři měli
k dispozici 10 kilometrů travnatých cest, jako máme u nás. Lidé, kteří tyto základní potřeby

Zprávy z obecního úřadu
dokončení ze str. 2

Usnesení
34. schůze rady 12. 9. 2016
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• zprávu o hospodaření obce k 31.8.2016

•

schvaluje
• 2 smlouvy o dílo s NOZA s.r.o. na zpracování projektů:
Rekonstrukce chodníku Družecká a
Rekonstrukce chodníku Bezděkovská
• termín 11. zasedání zastupitelstva obce 31.10.2016
• program 35. schůze rady dne 26.9.2016

•

souhlasí
• s návrhem techn. objížděk při rekonstrukcí stavby „D6 levá strana Pavlov – V. Dobrá“
• s projektovou dokumentací akce „LANUČ – zdvojení VN o vedení Bratronice II“ k.ú. Unhošť,
Kyšice, Braškov, V.Dobrá ve stávající trase
• s návrhem 2 obecních vyhlášek: o pohybu psů na veř. prostranství a o místním poplatku ze psů
a jejich předložením zastupitelstvu obce
• se zajištěním opravy nátěrů a impregnace tenisového kurtu

psa nejsou schopni naplnit, by si měli koupi
psa dobře rozmyslet. Takoví psi jsou totiž
nešťastní, nespokojení a stávají se agresivními.
Najevo to dávají často soustavným zdánlivě
bezdůvodným štěkotem, který obtěžuje široké okolí. Pokud se jim podaří z tohoto vězení
uniknout, jsou nebezpeční pro ostatní psy i pro
obyvatele obce. Takový případ jsme v obci před
několika lety řešili a nepřejeme si další.
Samozřejmou podmínkou pro venčení psa
na veřejných prostranstvích, včetně polních a
lesních cest, je kromě vodítka základní poslušnost a ovladatelnost psa. Pes musí být
odmala v tomto směru cvičen. Musí spolehlivě
reagovat alespoň na základní povely, jako „k
noze“, „sedni“, „lehni“, „fuj“. Odmala musí být
jasné, že je podřízen svému pánovi a ne naopak.
Ani potom potkávání pejskařů však není
bez problémů. Setkáváme se s opakovanými stížnostmi na arogantní a bezohledné
chování některých nových občanů se psy.
Ti nejsou ochotni ani přes důrazné upozorňování své psy zapnout na vodítko a zkrátit jej
na minimální délku, natož u agresivního psa
použít košík. Tím ohrožují ostatní, které tak
Anglický kokršpaněl
donutí svého psa bránit, nebo menšího psa vzít
do náručí. Tito lidé dokonce nechávají volně
pobíhat psy po polích a přilehlých remízcích a lesích. Tím ohrožují poslední zbytky lesní a polní
zvěře, zdecimované při jejich migraci automobily na silnicích a na dálnici. Tento stav už nelze
dále tolerovat a proto jsme se rozhodli v souladu s dispozicemi Ministerstva vnitra vydat
Obecně závaznou vyhlášku o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích obce
Braškov. Veřejnými prostranstvími jsou přirozeně nejen místní komunikace, chodníky a všechny
obecní plochy v zastavěné části obce, ale i všechny polní a lesní cesty v katastru obce.
Naším přáním je, aby se potkávání pejskařů v naší obci stalo příjemnou společenskou záležitostí
jak pro pejsky, tak pro lidi a ne stresujícím zážitkem.
Ing. Jiří Kolrusz, komise pro životní prostředí a veřejný pořádek

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE KOTLŮ NA
TUHÁ PALIVA
Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, upozorňuje na novou povinnost kontroly
technického stavu a provozu kotlů na tuhá paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW a vyšším, které slouží jako zdroje tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Tato povinnost je
stanovena v § 17 odst. 1, písm. h) zák.č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
První kontrola, dle tohoto zákona, musí být provedena do 31.12.2016 a po té prováděna vždy
jednou za dva kalendářní roky. Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba, jejichž seznam dle jednotlivých výrobců zařízení je umístěn na internetových stránkách Asociace podniků topenářské
techniky http://www.aptt.cz/ v záložce „kontroly kotlů“. Odborně způsobilá osoba pak vystaví doklad
o tom, zda je anebo není stacionární zdroj instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny
výrobce zařízení a zákonem o ochraně ovzduší. Tento doklad pak může být vyžadován k předložení orgánu ochrany ovzduší obce s rozšířenou působností. Případné nepředložení tohoto dokladu
je přestupkem dle zákona o ochraně ovzduší, který je možné sankcionovat až do výše 20 000 Kč.
Rovněž upozorňujeme provozovatele lokálních topenišť, že palivem nikdy nemůže být chemicky
ošetřené dřevo (dřevo nalakované, dřevotřísky apod.), oleje nebo jakýkoliv jiný odpad.

PRVNÍ PROJEKT NOVÉHO PROGRAMOVÉHO
OBDOBÍ ESIF 2014+ OBDRŽEL ROZHODNUTÍ
O POSKYTNUTÍ DOTACE
Cílem projektu „NÁKUP VELKOKAPACITNÍ POŽÁRNÍ CISTERNY PRO JEDNOTKU SDH
BRAŠKOV“ je zvýšení připravenosti jednotky SDH Braškov jako složky Integrovaného
záchranného systému a posílení její schopnosti rychlého a efektivního poskytnutí pomoci
obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí v důsledku extrémního sucha, které
povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí.
Projekt „NÁKUP VELKOKAPACITNÍ POŽÁRNÍ CISTERNY PRO JEDNOTKU SDH BRAŠKOV“ získal
dotaci v rámci výzvy č. 19 Integrovaného regionálního operačního programu (dále také jen „IROP“).
Celkové předpokládané náklady projektu jsou ve výši 7 793 600,00 Kč. Dotace EU a státního rozpočtu
činí 90% nákladů, max. ve výši 7 005 240,00 Kč. Projekt bude realizován do konce června 2017.

Hasiči informují
Letošní léto přineslo naší jednotce několik výjezdů k požárům. Vždy šlo naštěstí jen malé
požáry a díky včasným zásahům i o minimální škody.
V neděli 9.7.2016 ve 20:35 byla naše jednotka vyslána k požáru osobního vozu Renault Laguna na
Dálnici D6 18.km směr Praha. Jednotka vyjela z technikou CAS K25 Liaz 101 v počtu 1+5. Po příjezdu
k místu události na místě již zasahovala jednotka HZS PS Stochov a PS Kladno. O dva dny později byl
ve 14:50 další výjezd a to k požáru pole a lesa mezi obcemi Chyňava a Bratronice. V dobu vyslání naší
jednotky byl již vyhlášen II.stupeň požárního poplachu. Jednotka vyjela ve 14:55 s CAS 32 T-138 (1+2)
a následně s CAS K25 LIAZ 101 (1+4). Na místě z rozkazu velitele zásahu prováděli naši hasiči dohašovací práce na frontě požáru na kraji lesa. Hašení probíhalo pomocí 1 proudu „C“ a dvou proudů „D“.
28.8.2016 jsme po více jak měsíci vyjížděli hned dvakrát. ve 14:16 na požár balíkovače na poli
mezi Valdekem a Velkou Dobrou u Dubin. Jednotka vyjela s CAS 32 T-138 (1+2) a následně s CAS
K25LIAZ 101 (1+4). Při příjezdu na místo byla CAS32 určena velitelem zásahu k hašení požáru
pole – posekané obilí – spolu s CAS T7 jednotky HZS Kladno. Toto bylo prováděno pomocí asanační lišty. Požár balíkovače hasila jednotka HZS Kladno, LIAZ pak zůstala na místě jako záloha.
Právě, když jsme dokončili údržbu techniky po výjezdu, rozezněla se poplachová siréna podruhé.
Bylo 16:10 když z tiskárny vyjel příkaz k jízdě na: Požár, lesní polní porost. Vyhlídka Na Veselově,
mezi Velkou Dobrou a Družcí, ohniště bez plamene, kouří se z něj, velikost cca 1 × 1 m, PČR info.
Jednotka vyjela opět s oběma CAS.. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o neuhašené ohniště,

vzhledem k rozsahu požáru byl na jeho likvidaci použit 1× vysokotlaký proud z CAS K25 LIAZ.
Sobota 3. září byl jedním z nejnáročnějších dnů pro naší jednotku. Seběhly se totiž současně dva
požární dozory a ještě závody mladých hasičů. Od pátku do neděle jsme prováděli na žádost magistrátu města Kladna požární dozor na „Dnech města Kladna“ v počtu 1+4. No a v sobotu jsme jeli ohlídat
akci BAHNA 2016 na Dolním Bezděkově s CAS 32 T-138 v počtu 1+2. Naštěstí oba dozory proběhly
bez zásahu . I další dva zásahy proběhly v jeden den a tím byla sobota 17.září. Ve 03:01 byla jednotka
vyslána k ohlášenému požáru lesa u Horního Bezděkova. Jednotka vyjela s technikou CAS K25 LIAZ
101(1+3) a CAS 32 T-138 (1+1). Při příjezdu na místo události zde zasahovala jedním vysokotlakým
proudem jednotka HZS stanice Kladno. Nejednalo se o požár lesa, ale o požár autovraku v příkopu
na kraji lesa, který tam byl odstaven již několik měsíců. Z toho se dá usuzovat na úmyslné zapálení.
Naše jednotka, stejně jako další JSDH Unhošť a Chyňava nezasahovaly a po lokalizaci byly všechny
odeslány na základny. Druhý výjezd byl ve 14:20, a to k požáru osobního automobilu ve Velké Dobré.
Jednotka vyjela opět s oběma CAS v obsazení LIAZ (1+4) a TATRA (1+2). Jednalo se o požár vozidla
v autodílně. Na místě byla jednotka určena jako záloha k zasahující jednotce HZS stanice Kladno.
Pokud máte zájem o podrobnější informace o dění u hasičů, navštivte webové stránky naší
obce www.braskov.cz kde v sekci hasiči najdete i spoustu fotograﬁí z jednotlivých akcí a událostí.
Hasiči Braškov

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ
Mladí hasiči se o prázdninách opět vydali na Hasičské soustředění. Již po třetí jsme vyrazili do
Olešné u Rakovníka. Moc děkujeme Restauraci U Barona za výbornou stravu. A fotbalistům z Olešné
za možnost trénovat na hřisti. Letos nám konečně vyšlo krásné počasí. Malé děti se mohly koupat
v areálu a velké děti si jely zaplavat do přírodního koupaliště v Rakovníku.
Mimo tréninky požárního útoku, požárního útoku CTIF, jsme připravili pro děti branný závod na
3 km lesem k hřbitovu a zpět do areálu. Na trati měly připravená stanoviště – střelba vzduchovkou,
topograﬁe, buzola, technické značky, lano, uzle a zdravověda. Tento závod si zaběhly děti dvakrát
a byl o medaile. Dále bojovaly o medaile v udržování čistoty a pořádku v chatkách, motání hadic a
v nejrychlejším uvázání 5 uzlů.
Celotáborovou hru jsme pojali jako „ Pevnost Boyard“. Děti se rozdělily do 4 skupin a bojovaly o klíče
a indicie, které je pak pustily k pokladu. Vybojovat klíč mohly např. páka, boj s karimatkou, vlaštovky
či zatloukání hřebíků. Klíč si musely získat uhádnutím hádanek. Poklad získaly na závěrečné bojovce.
Hned 1.9.2016 jsme zahájili tréninkem novou sezónu 2016–2017.
V sobotu 3.9.2016 se jelo na první závody,
tradičně do Plchova. Byl zde dvojboj požární
útok a štafeta dvojic. Soptíci i když pouze v šesti
se celkově umístili 3. ( Anička L., Vendelín H.,
Štěpán J., Jonáš H., Mikuláš H., Adéla T.)
Ve starších žácích naši Tazmáni (Helena L.,
Václav B., Jan K., Julie S., Marie M., Eva T., Erik
H., Dan K., Miky Š., Gábina J.) byli celkově zlatí.
Ve štafetě požárních dvojic zaběhli rekord
okresu 61 s.

Ve čtvrtek 8.9.2016 jsme pořádali nábor pro nové děti do Soptíků. Zatím se nám přihlásilo 10 dětí.
Doufáme, že se jim u nás bude líbit a vydrží u hasiččiny co nejdéle.
V sobotu 10.9.2016 další dvojboj ve Vraném, a to v požárním útoku a ve štafetě 4 × 60 m. Soptíci
zabojovali a byli neporaženi a domů si vezli ZLATÉ medaile. (Anna L., Vendelín H., Štěpán J.,
Tomáš Ch., Mikuláš H., Jonáš H., Adéla T., nováček Jan K.). Tazmánům se také dařilo a přivezli
STŘÍBRNÉ MEDAILE, dokonce mají v útoku rekord okresu 24:17 s. (Anna Ch., Helena L., Julie
S., Marie M., Eva T., Miky Š., Michal Š., Dan K.).
Plán: Účast na závodech v Hřebči – požární útok a v Plchově – ZPV.
Projekt „72 hodin“ – úklid lesíka na Skalce – neděle 16.10.2016 13 hod.

Hledáme nové děti, které si chtějí užít legraci, naučit se
hasičským dovednostem, jezdit na závody, výlety a v létě na
hasičské soustředění.
Zájemci přijďte ve čtvrtek v 17 hodin.
Při pěkném počasí trénujeme na Toskánce, při špatném počasí jsme v hasičské zbrojnici nebo
v budově Muzea na Valdeku.
M. Chalupová, vedoucí Mladých hasičů

Sport
11. 6. obětaví funkcionáři TJ. Sokol Braškov připravili pro nejmenší sportovce – fotbalisty
5. ročník memoriálu Antonína Drába.
Od 9:00 hodin na Stadionu Jaroslava Valeše soutěžila družstva ve dvou skupinách o pěkné
ceny. Počasí se vydařilo, občerstvení vzorně připravila rodina Drábova a Pokorných.
Naši vůbec v silné konkurenci mužstev, SK Kladno, Hřebeč, Zlonice a dalších ostudu neudělali
a obsadili druhé a třetí místo ve skupinách.

Další fotbalová lahůdka se konala o víkendu za krásného počasí 6.–7. srpna. Opět na Stadionu
Jaroslava Valeše byl uspořádán 19. ročník Memoriálu Zdeňka Zábranského.
Tentokrát za velice silné účasti mužstev z Doks, Hřebče a tradičního soupeře z Družce, modrobílí
domácí borci potřetí v řadě získali překrásnou trofej. Nejprve v sobotu porazili Hřebeč 3:2 a ve
ﬁnále deklasovali Doksy 4:1.

Třetí významná sportovní akce byla konána pro občany a přátele obce na Braškově, na povrchu
víceúčelového hřiště. 3. ročník nohejbalového turnaje – O pohár starosty obce – Trottell Cup.
Pořadatelům – TJ.Sokol, S.D.H a Obce Braškov opět přálo počasí a turnaj se vydařil. Tentokrát
ve dvou pětičlenných skupinách všichni bojovali o trofej nejcennější, kterou nakonec získalo zaslouženě místní zdatné družstvo – OLD BOYS.
Pavel Stádník

Knihovna
CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?
VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
BELETRIE
Austen, J.: Lady Susan
Balogh, M.: Trochu v pokušení
Barreau, N.: Láska v Paříži
Castillo, L.: Modlitba za mlčení
Castillo, L.: Střípky ticha
Coulter, C.: Píseň tajemství
Denková, M.: Prvorozený
Egbeme, R.: Za závojem slz
Fieldingová, J.: Zachráníš mě ráno
Howard, L.: V síti lásky
Jacq, Ch.: Mozart
Jacq, Ch.: Prokletý hrob
Jakoubková, A.: Dobrý manžel… který nemlsá
Jakoubková, A.: Miluji tě… i s natáčkama
Jakoubková, A.: Než milenec na střeše… lepší
manžel v hrsti?
Kubelka, S.: V rytmu valčíku
Mawer, S.: Skleněný pokoj
Niedl, F.: Dotek zla
Oufkir, M.: Svoboda
Pavel, J.: Rybářské zálety
Pawlowská, H.: Cesta za láskou
Quick, A.: Podivné zásnuby
Ryan, K.: Turbulence touhy
Vondruška, V. : Jáchymovští démoni

Okénko pro děti
Milé děti,
prázdniny skončily a vy jste si je určitě dobře užily. Nastala škola a já vám v ní přeji hodně úspěchů. Ať se vám daří! Zvu vás opět do knihovny,
kde na vás čeká řada hezkých a zajímavých knih. A protože máte šikovné ruce, které by neměly zahálet, zveme vás opět na PÁTEČNÍ VÝTVARNÉ
KURZY, které zahájíme v říjnu (viz pozvánka na poslední straně).

NAUČNÁ LITERATURA
Bewernick, J.: Pletení¨
Hugová, V.: Pletení kapucových šál
Jarolímková, S.: Zajímavosti ze světových dějin
Jostes, E.: Pletené ponožky
Kneblová, H.: Život českých panovníků
Kuchyňka, Z.: Kladno
Millner, T. J.: Jaromír Jágr – Cesta za snem
Reith, E.: Zvířecí ponožky
Štěpánek, J.: Králové ledu kladenského
Tresselt, L.: Háčkování
KNIHY PRO DĚTI
Dahle, S.: Víla Jahůdka
Drijverová, M.: Příšerné zlobilky
Dudek, A.: Skákal pes přes oves
Mahen, J.: Co mi liška vyprávěla
Martišková, P.: Hejkalka
Nejkrásnější kolekce příběhů
Nikličková, A.: Staré pověsti české pro malé čtenáře
Pavlovič, J.: Pohádky se zvířátky
Pospíšilová, Z.: Prázdninové pohádky
Pospíšilová, Z.: Pohádky do hajan
Pospíšilová, Z.: Pohádkové uspávanky
Pospíšilová, Z.: Sportovní pohádky
Vyprávění na dobrou noc
Zajímavé příběhy pro kluky
Žižková, H.: Já nikdy nelžu

PŮJČOVNÍ DOBA:
STŘEDA 16.00–18.30 HODIN.

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE
Danielle Steel: COUNTRY
Steph anie Ad am sová byla man žel kou
úspěšného muže a milující matkou jejich dětí.
I když kdysi toužila po šťastnějším životě, naučila se žít s tím, co má. Manžel jí byl dlouhá
léta nevěrný, zatímco ona před dětmi pečlivě
skrývala jeho chyby. Nečekaná smrt jejího
muže ji však náhle postaví před nečekanou
volbu: nastal nyní skutečně čas, aby žila i
svůj život? Bláznivý výlet do Vegas a náhodné
setkání s countryovou hvězdou Chasem Taylorem Stephanii dočista změní hodnoty a štěstí
se náhle zdá na dosah. Připusí ale její rodina,
že i ona na něj má nárok?
Christian Jacq: PROKLETÝ HROB
Učený princ Setna, mladší syn Ramesse
II., se snaží zjistit, kdo ukradl vzácný poklad:
zapečetěnou Usirovu nádobu, obsahující tajemství života a smrti. Společně s dívkou Sechet
bude muset vyřešit podivná tajemství a odhalit
spiknutí. Dokáže jejich láska překonat všechna
protivenství?
Věra Přibylová, knihovnice

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

Z knihy Zuzany Kovaříkové: Rokem krok za krokem

Kultura – Valdecký háj
Slavnost na Háji pomalu končí, cathering balí a
lidé se rozcházejí. Háj, kde jsme jako děti sáňkovali
a lyžovali dostal nový krásný kabát. Letitá skládka
je zavežená, na vzniklém prostoru je vysázená svěží tráva, napříč lesíkem vede cyklostezka a kolem
nová in-line dráha. Její otevření bylo předmětem
dnešní slávy. Píše se datum 28. 6. 2011
Sedíme s mým kamarádem z mládí a současným starostou obce Vladimírem Drábem a chválíme dílo přírody. Už dlouho mám na srdci plán a
teď je vhodná chvilka na jeho přednesení. Naše
kapela Gladly S.W. by ráda zahrála na Braškově
a tento slib už je nejméně rok starý. Řekli jsme si,
že když už, což takhle pozvat ještě několik kapel
a uspořádat na Braškově malý festival. Měl jsem
na mysli fotbalové hřiště nebo krásný plácek za
braškovským rybníkem.
Starosta není proti, ale navrhuje aby se festival
uskutečnil právě tady, na Háji. Ta představa mě
značně zaskočila. Už v té době jsme měli odehraných hezkých pár festivalů a žádný se nekonal na
tak malém prostoru. Proboha sem se vejde tak
200 lidí. Dnes se tomuto odhadu musím srdečně
zasmát.
Druhou jakousi podmínkou byl starostův nápad, aby byla akce nekomerční a veškeré vstupné
plynulo na konto Letohrádku Vendula v Horním
Bezděkově. Toto zařízení jsem měl možnost už
dříve navštívit a seznámit se s jeho autorkou a
prezidentkou Dájou Kabátovou a obdivoval jsem
její zanícení ,s jakým mě po zařízení provázela. To
byl opravdu skvělý a bohulibý nápad.
Tak takhle vznikla myšlenka festivalu Valdecký háj, který se po 6 letech rozrostl v nádherný a
dnes už i prestižní festival, kde rádi přijímají účast
všechny slavné hvězdy a legendy žánru Folk &
Country, ale i vynikající regionální kapely.
Hned na první ročník přijal pozvání Honza
Vyčítal s legendárními Greenhorns, který od naší
kapely převzal a natočil písničku Patrona z války,
což byla pro Gladly S.W. obrovská vzpruha a vlastně
jakýsi nástup onoho pomyslného rychlíku. A teď
měli Greenhorni zahrát tady – na Valdeku.
První ročník se vydařil s neskutečným úspěchem, který podpořilo i nádherné počasí, což bylo
jasným požehnáním v započaté tradici pokračovat.
Obecní úřad vstoupil do druhého ročníku ﬁnančním grantem, který tvoří podstatnou část celého
rozpočtu a tato podpora trvá dodnes.
Jako každý dobrý nápad, i tento festival prochází vyvojem. Každý rok je vidět spousta změn
k lepšímu, ochotných sponzorů, jejichž příspěvky
pokrývají honoráře vystupujících umělců přibývá
a tím samozřejmě vzrůstá i umělecká úroveň festivalu. I prostředí se mění. Obec Braškov vybudovala
v roce 2014 pevné pódium – přírodní amﬁteátr,

dlážděné cestičky, osvětlení, zázemí pro zvukaře
a prostor pro diváky je ohraničen originálními
lavicemi z dílny Ing. arch. Jiřího Vorla. Celý areál
byl kompletně rekultivován a vypadá opravdu
nádherně.
Do hry vstoupili nemalou měrou i braškovští
Hasiči, bez jejichž pomoci si lze poslední ročníky
jen stěží představit. Spolupráce naší kapely s obcí
Braškov trvá i nadále. My se staráme plně o dramaturgii festivalu a Obec Braškov je pořadatelem
se vším, co k tomu patří.
Tyto řádky píšu ještě pod bezprostředním dojmem letošního, v pořadí 6. ročníku, který se opět
mimořádně vyvedl – podle mnohých, byl dosud
nejlepší. Příprava není lehká, trvá celý rok. Přibývá
i spousta lidí, zejména z řad našeho Fanklubu, ale i
z Braškova, kteří s hladkým průběhem nezištně a
ochotně pomáhají. Tváří festivalu je moderátorka
Johanka Hubičková, o vynikající ozvučení se stará pravidelně Pavel Mencl a Rudolf Herceg, oba
členové vynikající kladenské skupiny All Right
Band. Zdravotnické zabezpečení má na starost
MUDr. Ilona Konečná a sestra Bc.
Blanka Braunová a musíme zaklepat,
že jejich účast bývá jen formální.
Publikum na Valdeckém háji je nejenom skvělé, ale také kultivované a
disciplinované. V kontrastu s mými
původními obavami, kam poskládáme 200 nebo dokonce 500 diváků
je fakt, že se na loňském ročníku
vystřídalo během dne 4000 lidí, letos
dokonce ještě o něco víc. Objevují se
tady pravidelně diváci z celé republiky, dokonce i ze Slovenska a někteří
návštěvníci z velkých dálek už jezdí
na Valdecký háj pravidelně.
Valdecký háj si získal během let
mezi posluchači a milovníky žánru
obrovskou popularitu a myslím, že
všichni, kdo jeho přípravě více, či
méně pomáhají mají být na co pyšní.
Festival zviditelnil vzkvétající obec
Braškov daleko nad rámec kraje,
zvýšil prestiž spolupořádající skupiny
Gladly S.W., ale hlavně: pomohl a
nadále bude pomáhat těm, kteří to
potřebují – nestátnímu zařízení pro
handicapované občany Letohrádku
Vendula! Výtěžek, z loňského ročníku
byl přes 80 000 korun a letos ještě
o mnoho víc – 122 377 korun, za
který bude pořízen kotel na vytápění
ubytovací části Letohrádku Vendula.
Klobouk dolů před všemi, kdo svojí
účastí, aktivní pomocí a sponzor-

skými ﬁnančními dary přispěly k oslavě skvělé
muziky, ale hlavně těm, kteří to nejvíce potřebují.
Na festivalu za 6 ročníků vystoupili tito
umělci:
Standa Čermák a Dreams. Žížeň Band, Lignit,
Simona Klímová, Buštěhradská dráha, Eda Wild
jr., Sekvoj, Petr Bendl a Vladimír Dráb, Corbel Brothers, Heuréka, New Rebels, Stráníci, Pavel Petran
a kapela, Rakovnickej potok,Knezaplacení, Four
Promile, Hradní duo, Rekonvalescence, Rychtáři,
Greenhorns, Jitka Vrbová, Nezmaři, Miki Ryvola,
Vojta Kiďák Tomáško, Taxmeni, Kamelot, Jindra
Kejak, Jaroslav Samson Lenk, Pavel Dobeš, Cop,
Hop Trop, Tomáš Linka a Přímá linka, Paběrky
Marko Čermáka, Wabi Daněk a Miloš Dvořáček,
Robert Křesťan a Trapeři, Michal Tučný revival
Plzeň a Gladly S.W.
Za všechny, kdo se na festivalu podílejí, za
kapelu Gladly S.W. děkuje tělem kladeňák, ale
duší braškovák
Milan Procházka, prezident festivalu

Alžírská
tisková
agentura

2. díl tajenky

Setnout

Platidlo Libye

Velké zuby

Čínské jméno

Domácí
ženské
jméno

Rozdrcené
obilí

Úder

SPZ Liberce

Obyvatel
slovenského
města

Počítat
(slovensky)

Český bavič

Angl. tel.
zkratka

Cizí mužské
jméno

Minulého
roku

Mongolský
pastevec

1. díl tajenky

Jednoduchý
slovesný tvar

Omyl
Citoslovce

Směsice
Žlutá barva
Oblý kámen

Vlak
Ostrovan

Malé stoly

Platidlo
Indonésie

Planetka

Konec skladby

Usušené trávy

Značka europia
a erbia

Sladidlo

Spoj

Bezbožnost

Úbytek
hmotnosti

Potravina

Kruhy

Maso (angl.)

Solmizační
slabika

Důvěra

Hlodavec

Tlama zvířete

Parasta

Lyže
(zastarale)

Mužské
jméno

Kaz

Německý
spisovatel

Smrtelná
nemoc

Vepř

Slaná voda

Les

Moc

Plemeno

Vychovatelka

Darebák

Plachetnice

Citoslovce
konejšení

Tanec

Podnik
vyrábějící
izolace

Kachna
(německy)

Vesna

Aktivní uhlí

Cizí ženské
jméno

Nadání

Budhistická
hrobka

Značka vozidla

Šprýmař

Značka
komody

Váhové
jednotky

Český skokan

Starogermánské město

Vojenský
povel

Názor

Vykonávat

Slovenská
polní míra

Kalaba

Polské město

Spojka

Judský král

Rudý
(německy)

Tělocvičný
prvek

Ruská řeka

Surová naa

Bodná zbraň

Vůně

Mužské jméno

Potáč příze

Útok

Snad

Přelud

Kmen
v Etiopii

Nez. Slov.
Odbory (zkr.)

Žlab na ryby

Ještěr

Humno
stodoly

Mužské jméno

Římsky 2499

Cizí mužské
jméno

Plán

Šprým

Mládě domácího zvířete

Bratr nářečně

Celní kód
Malty

Osobní
zájmeno

Americký
spisovatel

Kořen
(slovensky)

Kmen
v Nigerii

Rybářská síť

Pracovní stůl

SPZ Kolína

Jako
(slovensky)

Mužské
jméno

Slavná
herečka

Hotel v Alanyi
(Turecko)

Předplatitel

Podnik
v Kožlanech

Pomůcka:
Adlea, Anta, APS, Duit, Edo, Net, Ometo, SAVK, TARP
Tajenku tvoří rčení anglického básníka
Geoﬀre Chaucera (1340–1400)

Zvuk
(latinsky)

Francouzská
mince

Důrazný zápor

Dvakrát

Rovněž
(zastarale)

Keltský pěvec

Citoslovce

Citoslovce
(nářečně)

Ženské
jméno

Mužské
jméno

Věc stále
stejná

Smutný




Rád/a maluješ, kreslíš a tvoříš ze všech různých materiálů?
Tak přijď do naší malé výtvarné dílny.
Určeno:
Zahájení:
Kde:
Schůzky:
Vedoucí:
Info:

dětem od 8 do 15 let
v pátek 14. 10. 2016 v 16.00 hod.
na obecním úřadě Braškov
1× týdně v pátek od 16 do 18.30 hod
Věra Přibylová, Kateřina Dolejšová
V. Přibylová, tel. 722 27 33 44
K. Dolejšová, tel. 604 98 80 35

