BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

září 2017

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

16. VEŘEJNÉ
ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV

které se koná

V ÚTERÝ 19. ZÁŘÍ 2017 V 17.00 HOD.
NA OBECNÍM ÚŘADĚ BRAŠKOV
s tímto programem:

1.

Zahájení

2.

Kontrola plnění usnesení 15. zasedání

3.

Výsledek hospodaření k 31.8.2017

4.

Program rozvoje obce

5.

Výsledek výběrového řízení „Komunikace pro pěší
Braškov-Valdek, V. Dobrá“

6.

Smlouva o dílo na „Komunikaci pro pěší Braškov,
Valdek – V. Dobrá

7.

Souhlas s přijetím dotací

8.

Schválení nejvýhodnější nabídky a smlouvy na
překlenovací úvěr na CAS

9.

Souhlas s úvěrem na koﬁnancování a následným
reﬁnancováním stávajícího úvěru od ČS a.s.

10. Směnná smlouva s Ing. Vackem
11. Cena za prodej pozemku p.č. 76/4
12. Dodatek VPS s SK Braškov
13. Návrh nové VPS s Městem Unhošť o zajišťování
výkonu úkolů MP Unhošť
14. Souhlas s bezúplatným převodem pozemků p.č.
370/2, 370/3, 370/5, 370/6
15. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc.
břemene pro T-Mobile
16. Nájemní smlouva na hřiště pro požární sport
17. Usnesení a závěr

Izolační zeleň Pod Horkou

Ročník: 27 Číslo: 3

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
babí léto je pryč a máme tady podzim. Mám
rád podzim. Je krásně barevný, naplňuje mě
klidem. A že je občas sychravo? Nevadí. Teple se
obléknu a večer zatopím v kamnech.
Nemám však rád některé naše vychytralé
spoluobčany. Většina z Vás jistě ví, že existuje
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím (dále o něm budu hovořit pouze
jako o „Zákonu“). Myšlenka stojící za vznikem
Zákona byla nepochybně správná. Zákon je
projevem samotné podstaty právního státu. Ten,
kdo provádí správu věcí veřejných, musí podléhat
kontrole veřejnosti. Jak už to tak u nás v Čechách
bývá, zamýšlená oprávněná kontrola veřejné
správy se sama stala jaksi nekontrolovatelnou.
Původní myšlenka se vytratila.
Povím Vám, jak Zákon funguje v podmínkách
naší obce. Chcete potrápit vedení obce? Nevyšla
Vám obec v něčem vstříc? Nevymohli jste si
například výjimku z územního plánu? Použijte
Zákon a nechte si okopírovat daňové doklady
z roku 2010, 2011, 2012 nebo 2016. Vždyť máte
v podstatě právo nechat si okopírovat celý obecní
archiv, protože Zákon to umožňuje. Že nedochází
k žádné kontrole věcí veřejných a jediným účelem je šikana obce? To Zákon neřeší.
Jednou ze slabin naší malé obce je, že nedisponuje volnou administrativní silou schopnou
bez problémů provést tuto zbytečnou práci. Ne
každý ví, že v obci s tisícem občanů, což je rovněž naše obec, je zastupitelstvo složeno z lidí,
kteří nejsou uvolněni ze zaměstnání a práci pro
obec tak vykonávají ve vlastním volnu. Co se
týká zaměstnanců obce v administrativě, jsou
to na Braškově dvě dámy, paní Hehejíková a
paní Votavová. Ty vedle vlastní obvyklé pracovní
náplně sledují rovněž neustávající příval nových
zákonů, z nichž pro ně plynou stále další a další
nové pracovní povinnosti. Čas na nadbytečnou
práci, věřte mi, nemají. Určitě i Vy jste postřehli
při styku s úřady, že papírů nám neubylo. Spíš
naopak. A do toho zmíněné „kladivo“ na obecní
samosprávu v podobě zneužívání jinak nepochybně užitečného Zákona. Může se tak stát, že třeba

jen dva jednotlivci mohou způsobit, že nezbude
čas na věci, které obec, tedy my všichni, potřebujeme vyřídit. Vše s podporou a ve jménu Zákona.
Jelikož jsme v souladu se Zákonem obdrželi
také žádost o poskytnutí informace, kdo a jaké
informace po obci požaduje, rozhodli jsme se
poskytnout tuto informaci, rovněž v souladu se
Zákonem, formou zveřejnění. A to v příštím čísle
našich novin. Samozřejmě jsme připraveni poskytnout rovněž odpověď na žádost o informace
směřující ke zjištění, kdo se ptal na toho, kdo se
ptal. A paní Hehejíková s paní Votavovou budou
vyřizovat jednu nesmyslnou žádost za druhou.
A teď také trochu zvesela. Dostali jsme 9,5
milionů korun od Státního fondu dopravní infrastruktury na chodník z Valdeku na Velkou
Dobrou. Dálnice z Prahy do Karlových Varů nás
odřízla a věříme, že nový chodník nastalou situaci alespoň částečně vyřeší.
Do konce roku 2017 můžeme očekávat velkolepou oslavu našich hasičů. V naší hasičské
zbrojnici přibude nová hasičská cisterna. A ještě
k hasičům. Mimořádnost naší jednotky tkví
zejména v rychlosti jejích zásahů. Stává se, že
na místě bývá první. Je obdivuhodné, jak zaměstnaní chlapi se svými vlastními povinnostmi
mohou tak rychle reagovat. V tomto smyslu se
braškovští hasiči jeví jako ryzí profesionálové.
Navíc nikdy neškodí a vždy pomáhají. Budoucnost naší jednotky vidím dobře, protože máme
perfektní tým, který se stará i o mladé hasiče.
Na závodech v požárním sportu jsou dokonce
pravidelně první či druzí.
Vrcholem fotbalové sezóny byla oslava 90 let
existence fotbalu na Braškově, při které jsme se
společně sešli. Mohli jsme se potkat se spoustou
starších kamarádů, kteří za Braškov hráli. Věkový rozdíl byl úctyhodný, od 3 do 90 let. Úroveň
této akce dokládá skvělé organizační schopnosti
vedení našeho fotbalového klubu.
Přeji Vám všem hezké posvícení a příjemné
podzimní dny.
Ing. Vladimír Dráb, starosta

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
Usnesení č. 1

Usnesení

15. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne
26. června 2017 v restauraci U Chalupů

48. schůze rady 12. 6. 2017
Rada obce Braškov po projednání:

Zastupitelstvo obce po projednání:

•

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

a) bere na vědomí:
1. Zprávu o kontrole plnění usnesení 14. zasedání zastupitelstva obce
2. Informaci o rozpočtové změně č. 4 na rok 2017, schválené radou obce

•

souhlasí
• s odesláním písemné stížnosti na poškozování veř. zeleně a stromů při zemědělské činnosti
• s nákupem mulčovače pro potřebu údržby polních cest
• s výlučným používáním obecní hasičské a komunální techniky pro potřeby obce
• s odesláním výzvy občanům na odstranění větví a živých plotů přesahujících na chodníky a
komunikace
• s objednáním dendrologického posudku na vzrostlou vrbu na pozemku p.č. 423

•

schvaluje
• doplnění programu 15. zasedání zastupitelstva, které se bude konat 26.6.2017 v restauraci U
Chalupů
• program 49. schůze rady dne 17.7.2017

b) schvaluje:
1. Změnu č. 5 rozpočtu obce na r. 2017 s příjmy ve výši 19.349.011,60 Kč a výdaji 20.002.157,-- Kč.
2. Program rozvoje obce aktualizovaný v červnu 2017
3. Žádost Krajskému úřadu Stč. kraje o stanovisko ke stavbě domu na pozemku p.č. 258/143 v k.ú.
Braškov
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o nočním klidu
c) souhlasí:
1. Se zveřejněním záměru obce na prodej pozemku p.č. 76/4 o výměře 65 m 2
2. S výběrem dodavatele THT Polička, s.r.o., na akci „Cisternová automobilová stříkačka pro obec
Braškov“ za cenu 6.299.000 Kč bez DPH
3. S uzavřením pachtovní smlouvy na pozemky p.č. 50/14 a 66/1 v k.ú. Braškov
4. Se záměrem na zřízení stánku na občerstvení na Háji s tím, že po projednání jednoduché dokumentace bude zařazen do Programu rozvoje obce
5. S přijetím sponzorských darů od ﬁ rmy Kartex s.r.o. ve výši 6.000 Kč a Cihelna Bratronice, s.r.o.
ve výši 5.000 Kč
6. Předběžně s odkupem části pozemku p.č. 95/1 v k.ú. Braškov o předpokládané výměře 8.662 m2
za cenu cca 160 Kč/m2

Usnesení č. 2

49. schůze rady 17. 7. 2017
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• zprávu o ﬁnančním hospodaření obce k 30.6.2017

•

souhlasí
• s uzavřením bezplatné smlouvy o výpůjčce travní sekačky na 5 let
• s mimořádnou splátkou úvěru v červenci
• se záměrem P. Novotné na úpravu části komunikace p.č. 381 (u Špačků)
• předběžně s žádostí obce o překlenovací úvěr
• předběžně se změnou veřejnoprávní smlouvy o účelu použití dotace TJ Sokol Braškov

•

schvaluje
• změnu č. 6 rozpočtu obce na rok 2017
• termín 16. zasedání zastupitelstva obce v úterý 19.9.2017
• program 50. schůze rady dne 31.7.2017

15. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne
26. června 2017 v restauraci U Chalupů
Zastupitelstvo obce po projednání:

50. schůze rady 31. 7. 2017

1. Schvaluje zrušení zadávacího řízení v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Komunikace
pro pěší Braškov, Valdek – Velká Dobrá“, zadávané v otevřeném řízení dle zákona 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“) a uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod
evidenčním číslem F2017-013493.

Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• informaci o harmonogramu přípravy parlamentních voleb 20.–21.10.2017

2. Pověřuje starostu k vydání Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Důvodem pro zrušení Zadávacího řízení je dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. h) zákona možnost zadavatele zrušit zadávací
řízení, pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení. V rámci zadávacího řízení
obdržel zadavatel v termínu pro podání nabídek pouze jednu nabídku.

•

souhlasí
• s pořízením mulčovače pro údržbu veř. zeleně, zejména polních cest

•

nesouhlasí
• s žádostí o úhradu nákladů na opravu pískoviště v MŠ

3. Schválilo záměr zahájit nové zadávací řízení v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce
„Komunikace pro pěší Braškov, Valdek – Velká Dobrá“, zadávané v otevřeném řízení dle zákona
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“).

•

schvaluje
• návrh programu 16. zasedání zastupitelstva obce v úterý 19.9.2017
• program 51. schůze rady dne 21.8.2017

4. Pověřuje starostu obce k zajištění organizace nového zadávacího řízení na stavební práce „Komunikace pro pěší Braškov, Valdek – Velká Dobrá“

51. schůze rady 21. 8. 2017
Rada obce Braškov po projednání:

Zpráva o kontrole plnění usnesení 15. zasedání
zastupitelstva obce konaného 26. 6. 2017
15. zasedání přijalo dvě usnesení. V usnesení č. 1 vzalo na vědomí zprávu o kontrole usnesení
14. zasedání a informaci o 4. změně rozpočtu a schválilo změnu č. 5 rozpočtu, aktualizovaný
Program rozvoje obce a obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o nočním klidu.
Schválilo také žádost Krajskému úřadu Středočeského kraje ke stavbě dvojdomku na parc.
č. 258/143. Odbor regionálního rozvoje tohoto úřadu naší žádosti bohužel sice nevyhověl, ale
podle oznámení Krajského úřadu Stč. kraje ze dne 30.8.2017 se bude touto záležitostí odbor
reg. Rozvoje zabývat.
Na uvedeném zasedání také zastupitelstvo schválilo některé záměry. Prodej části pozemku
p.č. 76/4 se po zpracování geom. plánu v současné době realizuje a bude dokončen po zpracování
znaleckého posudku.
Pachtovní smlouva na pozemky p.č. 50/14 a 66/1 zatím není uzavřena.
S vlastníkem pozemku p.č. 95/1 byla dohodnuta cena 100 Kč/m 2 proti zastupitelstvu předběžně schválených 160 Kč/m 2 .
Stánek na občerstvení na Háji je zařazen do Programu rozvoje obce.
Usnesením č. 2 zastupitelstvo zrušilo zadávací řízení na akci „Komunikace pro pěší Braškov, Valdek – V. Dobrá“ a schválilo záměr zahájit nové zadávací řízení a těmito úkony pověřilo
starostu obce.
Nové zadávací řízení již proběhlo a s jeho výsledkem a návrhem výběr. Komise bude seznámeno 16. zasedání zastupitelstva.
František Haas

•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• informaci o přípravě parlamentních voleb

•

souhlasí
• s realizací stavby „Komunikace pro pěší Braškov, Valdek – V. Dobrá“ vybraným zhotovitelem
• s pokládkou optovodiče v ul. Sportovců a V Dubinách
• s písemnou stížností 4 obcí k vyloučení tranzitní dopravy ze silnice II/118
• s rozesláním anonymního dotazníku spokojenosti rodičů s MŠ Braškov

•

nesouhlasí
• s opravou chyby v údajích katastru nemovitostí

•

pověřuje
• ing. Randákovu jednáním s ČS a.s. o překlenovacím úvěru a uděluje ji pravomoc k vyřízení úvěru
• ing. Randákovou provést konsolidaci stávajícího úvěru

•

schvaluje
• doplnění návrhu programu 16. zasedání zastupitelstva obce v úterý 19.9.2017
• program 52. schůze rady dne 4.9.2017

A léta běží…
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Rozloučili jsme se s naším občanem:
Ing. Jiří AIN

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

26.8.2017 (87 let)
Čest jeho památce

Zprávy z obecního úřadu
Výsledek hospodaření obce k 31. 8. 2017
výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změnách

výsledek od
začátku roku

%

P Ř Í J M Y

pohoštění

DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)

6 984 672,76

daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin.

1 678 183,49

daň z příjmů FO ze sam.v.č.
daň z příj. fyz.os. z kap. výn.

9 500 000,00

74%

daně a popl.,kolky,
řešení přestupků-Mě.Unhošť

27 917,54

opravy()

155 631,74

nájemné-Pozemkový úřad

rozpočet po
změnách

%

12 565,00
4 950,00
1 000,00
37 040,00
11 133,00

11 200,00

100%

370 500,00

370 500,00

100%

0,00

100 000,00

0%

Sdružení dobrovolných hasičů

268 537,96

340 000,00

79%
100%

daň z příj.práv.os.

1 616 320,04

daň z příjmů za obec

daň z přid.hodnoty

3 481 794,95

příspěvek na provoz hřbitova M.Přítočno

pop.ze psů,ost.daně

24 825,00

daň z příjmu za obec

370 500,00

370 500,00

100%

Sportovní akti.mladých hasičů

200 000,00

200 000,00

daň z nemovitosti

593 513,03

597 000,00

99%

Sbor pro občanské záležitosti

14 152,00

40 000,00

35%

knihovna - knihy a odměna

38 509,70

80 000,00

48%

250 000,00

250 000,00

100%

20 189,00

35 000,00

58%

rozvoj a podpora mlád.oddílu kopané

180 000,00

180 000,00

100%

hřiště Valdek a víceúčel.hřiště-dotace na provoz

120 000,00

120 000,00

100%

20 000,00

20 000,00

100%

MŠ - příspěvek na provoz

NEDAŇOVÉ
pronájmy

14 001,00

130 000,00

11%

odpady

650 015,00

650 000,00

100%

zn.na popelnice+bioodp.

519 360,00

pytle na tř.od.

kronika - materiál a odměna

dětské hřiště Braškov

25 295,00

údržba a opravy silnic,chodníky,DKP

51 010,00

100 000,00

51%

4 950,00

20 000,00

25%

údržba rybníky

23 019,00

30 000,00

77%

68 091,50

100 000,00

68%

veřejné osvětlení-el.energie

147 180,00

300 000,00

49%

0,00

0,00

0%

veřejné osvětlení-údržba,oprava rozhlasu

111 648,00

250 000,00

45%

47 492,31

35 000,00

136%

údržba veřejné zeleně

558 834,66

710 000,00

79%

Ostatní nedaň.příjmy

9 788,04

20 000,00

49%

odpady celkem (Van,AVE,Ekologie)

663 117,00

750 000,00

88%

tiskopisy,ost.popl., prodejna nájem,voda

8 418,00

AVE známky KO

450 060,00

ordinace-zál.elektřiny

1 000,00

likvidace velkoobjemového odpadu

196 809,00
48%

popl.velk.a neb.odpad

105 360,00

správní poplatky
Ekokom
přijaté pojistné náhrady
výtěž.VHA

úroky z BÚ

370,04

DOTACE - OÚ - státní správa
DOTACE-volby do kraje

131 064,00

196 600,00

67%

DOTACE-nákup požární cisterny

16 248,00

úroky z úvěru

28 857,80

60 000,00

0,00

150 000,00

0%

Výtvarná dílna-provoz(voda,elektř.údržba)

15 439,08

60 000,00

26%

Kamerový systém-provoz(dohoda)

35 000,00

60 000,00

58%

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

52 019,52

200 000,00

26%

0,00

18 000,00

0%

Údržba dětských hřišť

56 192,40

56 200,00

100%

Vratka dotace-rek.VO,ﬁn.vypořádání

27 657,00

27 657,00

100%

5 308 537,51

8 067 357,00

66%

Valdecký háj-příspěvek

0,00

DOTACE-rek.MŠ doplatek 2016

nebezpečný odpad

596 611,60

596 611,60

100%

0,00

7 005 000,00

0%

Příspěvek-PO Unhošť,Hospis

OSTATNÍ PŘÍJMY:
Smlouva hasiči (Kyšice)

6 000,00

12 000,00

50%

Smlouva hasiči (V.Dobrá)

24 000,00

24 000,00

100%

Hasiči-zajištění požární ochrany

32 000,00

58 000,00

55%
celkem

Příspěvek na VO kruhového objezdu

0,00

50 370,00

0%

Věcné břemeno

0,00

10 000,00

0%

prodané dřevo

23 645,00

23 930,00

99%

INVESTIČNÍ:

Hudební festival-sponz.dar

52 000,00

60 000,00

87%

předproj.,projekty a inž.činnost

343 049,50

300 000,00

114%

Centrum služeb Braškov-Jednota

249 299,00

250 000,00

100%

koﬁn.investic"Programu výstavby"

10 043,00

293 800,00

3%

1 100 000,00

1 100 000,00

100%

PŘÍJMY CELKEM

9 608 344,24

19 459 011,60

49%

splátka- prodejna Jednota
V Ý D A J E :

nákup pozemků Pejša

300 000,00

300 000,00

100%

NEINVESTIČNÍ

EVVO

245 630,00

700 000,00

35%

oprava CAS 25 Liaz

600 384,00

610 000,00

98%
99%

správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)

2 045 541,39

3 548 800,00

58%

odměny zastupitelstva

406 714,00

výsadba a revital.zeleně v obci

444 766,21

450 000,00

platy zaměstnanců

586 279,00

nákup požární cisterny

108 900,00

7 900 000,00

platy za 12/2016

228 060,00

optická síť Braškov

dohody

137 340,00

Rekonstrukce MŠ vícepráce

pov.poj.na soc.zab.

146 573,00

pov.poj.na zdr.poj.

89 365,00

zák.poj.odpovědnosti

0,00

poj.obecního majetku

120 460,10

121 000,00

100%

celkem

3 541 037,81

12 024 800,00

29%

59 439,00

VÝDAJE CELKEM

8 849 575,32

20 092 157,00

44%

Splátka úvěru

3 900 000,00

3 900 000,00

100%

popl.za měř.rychlosti v obci

37 265,00

všeobecný mat.

27 977,77

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

nákup DHM

24 545,00

VÝDAJE CELKEM

odborné publ.

1 810,00

PŘÍJMY CELKEM

voda(OÚ,pítka,prodejna)

4 626,00

ROZDÍL

-12 749 575,32
9 608 344,24
-3 141 231,08

plyn(OÚ,prodejny)

16 071,67

Výsledek hospodaření k 31.12.2016

8 130 185,59

elektrická energie(OÚ,prodejny)

33 704,00

Zůstatek BÚ celkem

4 988 954,51

1 272,00

služby telekom.

19 105,09

služby peněžn.ústavů
zálohy pokladny
školení
nákup služeb

0%

2 103,00

právní služby

služby pošt

1%

18 506,00

6 914,50
96 539,00
1 400,00
62 883,36

MŠ BRAŠKOV
Přijme na částečný úvazek (0,35) kvalifikovanou
pracovní sílu na pozici učitelka MŠ,
nebo kvalifikovanou chůvu.
Místo je vhodné jako přivýdělek např. při MD, nebo při důchodu.

V případě zájmu nás kontaktujte:
na tel.: 312 698 514, 606 364 456
e-mail: skolka@braskov.cz

z toho:
BÚ Spořitelna
BÚ-90018-nákup požární cisterny
BÚ -94 ČNB
BÚ-2006 ČNB
úvěr

4 834 752,46
0,00
154 045,42
156,63
-5 901 193,65

OBEC BRAŠKOV
hledá spolehlivou paní na úklid kanceláří včetně
zázemí na obecním úřadě s přizpůsobivou pracovní
dobou 1–2 hodiny denně.
Jedná se o pravidelné vytírání podlah, event. luxování koberců, vynášení odpadkových
košů, utírání prachu a úklid toalet v přízemí budovy. Jedenkrát za týden, event. dle
potřeby úklid prostor knihovny a výtvarné dílny v 1. a 2. patře. Dále dle nutnosti mytí
dveří a zárubní, keramických obkladů a 2× ročně mytí oken.
Požadujeme: zodpovědnost, smysl pro pořádek a čistotu, pečlivost a čistý trestní rejstřík.
Přivýdělek na dohodu o provedení práce

Bližší informace na tel. 312 698 527, e-mail: ou@braskov.cz

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

z toho

STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE
CELKEM

DOTACE

NÁKL.
OBCE

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE

MANAŽER
PROJEKTU

POZNÁMKA

REKONSTRUKCE ULICE AKÁTOVÁ – II. část

Dokumentace zpracována, požádáno o
stavební povolení

1755

1404

351

Zpracována, urgováno vydání
stavebního povolení; chybí
stanovisko Policie.

Ing. Dolejšová

Budeme žádat o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE V ZÁTIŠÍ

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

1110

945

165

Úpravu dokumentace
provedena, vydáno stavební
povolení.

F. Haas,
Ing. Doksanský

Budeme žádat o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE V DUBINÁCH

Je zpracována dokumentace.

1049

892

157

Je požádáno o stavební
povolení; chybí stanovisko
Policie.

Ing.Dolejšová,
p. Haas

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

REKONSTRUKCE ULICE u sběrného místa

Je zpracována dokumentace.

357

303

54

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

Po vyhlášení vhodného dotačního titulu bude požádáno
o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE U DUBU

Zpracována dokumentace bez úvodní
části (u Skalky).

6500

0

0

Dokumentace zpracována.
Je vydánoí stavební povolení.

Budeme žádat o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE POD HORKOU

Nutno aktualizovat dokumentaci z r. 2007.

9000

0

0

Požádáno 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 stavební povolení.

14000

11900

2100

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

celkem cca 15000,
ale budou upřesněny

p. Haas

Bude nutné žádat o dotaci.
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.

Proběhlo výběrové řízení na
zhotovitele.

Ing. Dolejšová,
p. Haas

Bude řešeno ﬁnancování stavby.

Zpracována studie.

Ing. Dolejšová

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

HASIČSKÁ TECHNIKA

Pořízení nové hasičské stříkačky.

8000

7005

995

Hasičská stříkačka

T. Votava

Získána dotace na r. 2017

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

O pořízení změny č. 1 územního plánu rozhodlo 13. zasedání zastupitelstva 16.1.2017
a "zadání" se schválilo na zasedání zastupitelstva v dubnu t.r.

750

680

70

Zpracováno zadání 1. změny
územního plánu.

Ing. Dráb
Ing. Kolrusz

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

POSTUPNÁ OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

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

2050

1025

1025

Je připravena pasportizace a
energetický audit

Ing. Doksanský

Získána dotace z MPO, realizace v r. 2016.

REKONSTRUKCE MÍSTNÍHO ROZHLASU

Nutno zpracovat dokumentaci

Ing. Dolejšová

Předpokládáme ﬁnancování z dotace.

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

Zatím nejsou známy.

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

Ing. Dráb

Bude realizováno jen v případě získání dotace.

Zpracován návrh studie. Nutno
projednat s ostatními obcemi.

Ing. Dolejšová

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

Ing. Dráb

Bude realizováno jen v případě získání dotace.

REKONSTUKCE OBJEKTU NA HŘBITOVĚ MALÉ
PŘÍTOČNO

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

Nejsou známy.

ELEKTROMOBILITA

Záměrem je zřízení nabíjecí stanice pro
elektromobily

Nejsou známy.

_

OBECNÍ ARBORETUM NA HÁJI

Podrobnosti a údaje tohoto záměru zatím
nejsou známy

Objednáno u správce lesa
zpracování studie.

_

OBJEKT PRO RYBÁŘE A MLADÉ HASIČE VČETNĚ
EL. PŘÍPOJKY

Jde o náhradu za nevyhovující objekty vč.
elektro přípojky.

1500

SPORTOVNÍ HALA

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

50000

CHODNÍK VALDEK – DRUŽEC

CHODNÍK VALDEK – HORNÍ BEZDĚKOV

1275

225

Připravuje se dokumentace.

_

Ing. Dolejšová

_

Realizace závisí na možnosti získání dotace.

Je vydáno stavební povolení.

Předpokládá se dotace ze životního prostředí.

Jde o část chodníku, jehož rozsah je
upřesněn dokumentací.

Zpracován projekt; požádáno o Ing. Dolejšová
stavební povolení.
Ing. Doksanský

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

Jde o část chodníku, jehož rozsah bude
upřesněn dokumentací.

Zpracován projekt; požádáno o
stavební povolení.

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

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

Ing. Dolejšová

Hledáme možnost dotace pro pořízení.

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.

CENTRUM SLUŽEB BRAŠKOV

V objektu bude zřízeno zdravot. Zařízení
a prodejna.

OBNOVENÍ CESTY Z DUBIN A ODVODNĚNÍ NA
VESELOV

Jde zejména o odvedení dešťových vod z
propustku pod silnicí.

300

20000

0

300

Nutno zpracovat projekt.

Ing. Dolejšová

Zpracována dokumnetace, je
požádáno o stavební povolení.

Ing. Dolejšová

Hledáme možnost dotace pro rekonstrukci objektu.

Ing. Kolrusz

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

KOMENTÁŘ K „PROGRAMU ROZVOJE OBCE BRAŠKOV“
Předkládaná aktualizace “Programu” zahrnuje akce, které byly schváleny na zasedáních zastupitelstva. 13. zasedání zastupitelstva odsouhlasilo zpracování návrhu zadání změny úz. plánu Rada obce
doplnila Program o akci “Rekonstrukce místního rozhlasu”. V současné době jsou vydána stavební povolení na rekonstrukce všech zbývajících místních komunikací, nebo je o ně požádáno. Realizace však
závisí na možnostech ﬁnancování a získání dotačních prostředků.
František Haas

Zprávy z komisí
VÝZNAM ALEJÍ PRO EKOLOGICKOU
STABILITU ÚZEMÍ OBCE
Aleje jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů Územního systému ekologické stability (ÚSES),
který je nedílnou součástí Územního plánu obce (ÚPO). Aleje mají nezastupitelnou roli v krajinotvorbě blízké přírodě. Mají předně funkci tzv. lokálních biokoridorů (LBK), umožňující migraci
a hnízdění zvěře, ptactva a hmyzu. Například zajíci a koroptve, které zcela vymizely, byli závislí
výhradně na polních mezích a cestách. Mizí nám ale i včely, čmeláci, motýli a vážky! Aleje hrají i
významnou roli při snížení prašnosti, hladiny hluku a zmírnění klimatických změn i pro zastavěnou
část obce. Rozbitím větrného proudění snižují odpar vláhy z polí v současném kritickém suchu.
V členité a svažité krajině umožňují přirozenou tvorbu terasovitého uspořádání polí s mezemi. Jen
taková krajina je zárukou zachování cenné vrstvy ornice, kterou by jinak přívalové srážky spláchly
do potoků. Nelze opomenout i významný příspěvek ke zlepšení ovzduší produkcí kyslíku. Spolu
s příjemným stínem, závětřím a tichem vytvářejí pak aleje ideální prostor pro rekreaci, relaxaci
a pěší procházky s dětmi, případně s pejsky. Naše aleje velice zaujaly i RNDr. Václava Větvičku,
který se s krajinou naší obce seznámil během komentované vycházky, jako součásti připravované
změny územního plánu.
Náš ÚSES zahrnuje zatím 5 přírodně cenných území tzv. lokálních biocenter (LBC 1–5),
částečně propojených biokoridory (LBK). LBC1 a 2 jsou dvě lesní lokality u cesty Kamenky ve
Valdeckém lese, LBC3 je severní část valdeckých Dubin se třemi přírodními jezírky. LBC4 je
založena na jižním okraji katastru Valdeka a LBC5 je plánovaný mokřad s odpovídající vegetací
– zatím nefunkční – má být na Braškovském potoce spolu s jeho revitalizací a cestou pro pěší
podél. Cílem je propojit tato biocentra souvislými zelenými pásy, tzv. lokálními biokoridory
(LBK), případně interakčními prvky (IP) tak, aby byly vytvořeny souvislé cesty pro migraci
zvěře a jednou bylo dosaženo stavu, kdy bude vytvořen úplný zelený prstenec kolem celé obce.
LBK1 je funkční část „Kamenky“ ve valdeckém lese od LBC1 a LBC2 s napojením na LBC4 vedle
cyklostezky na jihu Valdeka. LBK2 „U Kamenky – Dubina“ spojuje LBC2 a LBC3 a je funkční
částečně u Kamenky a v Dubině. Na polích a loukách „Ve Štědrém“ je proto třeba revitalizovat
původní odvodňovací strouhu s přilehlou cestou pro pěší. Zmíněné louky s pěti potoky „Ve
Štědrém“ jsou cenným přírodním prvkem a proto jsou v ÚSES označeny jako VKP (významný
krajinný prvek). LBK3 „Dubina – Kožova Hora je také funkční jen částečně a výhledově počítá
s ekomostem přes dálnici do Horky. LBK4 „U Valdeku – „Na Braškovském potoce“ je rovněž jen
částečně funkční. LBK5 „Braškovský potok“je zatím funkční jen v trase Braškovského potoka
až na hranice katastru. Povrch cest je z větší části jen zatravněn zátěžovým trávníkem, proto je
vyhrazen pouze pro pěší. Podle metodiky projektování ÚSES by šíře plnohodnotných biokoridorů
měla být minimálně 15 metrů.
Součástí plánu ÚSES je také dokončení ochranného valu včetně izolační zeleně u dálnice D6,
která byla při výstavbě dálnice založen jenom nad částí Braškova.
Tyto uvedené záměry a řada dalších jsou součástí plánu ÚSES a ÚPO včetně připravované
změny č.1.

LBC3 „V Dubině“

Ing. Jiří Kolrusz,
komise životního prostředí
LBK3 Javorová alej

VKP Louky „Ve Štědrém“

LBC5 „U Braškovského potoka“

UPOZORNĚNÍ KOMISE PRO VEŘEJNÝ POŘÁDEK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
•

•

Sběrné koše pro tříděný odpad na veřejných prostranstvích obce nejsou určeny pro
sběr komunálního odpad z domácností! Třídění komunálního odpadu je povinnost ze zákona
a místo jeho ukládání určuje Obecně závazná vyhláška.
Hygienické ubrousky, dětské pleny a vložky nesmí být vhazovány do WC! Je nutno je
ukládat do šedé nádoby (popelnice) pro zbytkový (směsný) odpad. Nejsou vyrobeny z papíru, ale
umělohmotné textilie, která ucpává domovní odpady, poškozuje obecní ČOV a životní prostředí
na Braškovském potoku.

•

Obecní chodníky slouží k pohybu chodců, ne k parkování vozidel, či skladování materiálu.
Chodníky Jsou v majetku obce, která zajišťuje jejich údržbu. Musí zůstat přístupné úklidové technice a bezpečnému pohybu chodců.
Proto žádáme občany, aby dbali také na udržování dřevin a zeleně na svých pozemcích
tak, aby nezasahovala do proﬁlu chodníku.

INFORMACE O NĚKTERÝCH ZAJÍMAVOSTECH V OBCI
Vážení spoluobčané, přátelé.
Jsem ve vedení obce již 27 let, z toho 16 let jsem byl starostou a v té době jsem zažil mnohé, od
vtipných až sprostých anonymů až po udání televize Prima, že bourám cikánům v Poklasárně střechu
nad hlavou, pomluvu na titulní straně MF Dnes a trestní stíhání tehdejšího Ekologického sdružení
občanů, které jako nesmysl zastavila až státní zástupkyně.
To, co se děje v současné době, jsem ale dosud nezažil. Trvá spor o ulici U Chalupů, které zatím
vyvrcholil žalobou Horníkových na Krajský úřad Středočeského kraje a obec bude účastníkem soudního řízení.

Středočeský kraj se rozhodl opakovaně zabývat nelegálně povolenou a kolaudovanou stavbou
dvojdomu na parc. č. 258/143 a bude se zabývat naším odvoláním na stavbě rodinného domu na
poz. p.č. 243/39 v ul. Akátová, kde rovněž stavební úřad nedodržel jím vydané územní rozhodnutí.
A po léta trvajících pří a žalob v záležitosti Vesety se Ekologické sdružení občanů rozhodlo žalovat
krajský úřad za to, že potvrdil dodatečné stavební povolení rekonstrukce Stavimatu a jeho kolaudaci.
I v tomto případě nám Krajský soud v Praze sdělil, že jsme v tomto sporu oprávněnou osobou.
Z uvedeného je zřejmé, že nás ještě víc než rok do konce volebního období nečeká nic hezkého, ale
spousta težké a nepříjemné práce. Držte nám, vážení spoluobčané, palce!
František Haas

Zprávy z komisí
TRANZITNÍ DOPRAVA V OBCI BRAŠKOV
Vedení obce se soustavně zabývá neúnosnou situací na silnici II/118 Kladno–Beroun. Získali
jsme informaci, že obce, jimiž prochází silnice II/101 připravují návrh omezení vjezdu vozidel nad
12 t hmotnosti.
Z naší iniciativy vznikla žádost obcí o vyloučení této dopravy ze silnice II/118, s níž jsme se
s ostatními starosty obrátili na odbor dopravy Stč. kraje.
Protože tato záležitost je předmětem řady oprávněných stížností, kopii tohoto dopisu ze 14.8.2017
zveřejňujeme.
František Haas

STÁLE JEŠTĚ NETŘÍDÍTE ODPAD?

Knihovna
CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ? VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH

Již za pouhých 6 let, tedy v roce 2023 deﬁnitivně skončí ukládání netříděného odpadu do tzv.
řízených skládek v přírodě. Váš netříděný odpad bude spalován ve speciálních spalovnách
(ZEVO) a nezbývá než doufat, že nedojde k dalšímu zhoršení kvality ovzduší. Nevyhovující
kvalitu ovzduší ve Středočeském kraji má nyní na svědomí především výrazný nárůst kamionové
dopravy, kterou se snažíme dostat z obce na dálnice.
Netříděný směsný odpad je vlastně absurdní pojem, protože při respektování zákonné povinnosti třídění tento odpad nemá vůbec vzniknout. Je tedy vlastně směšný, jak jsem zaslechl z úst
jednoho šestiletého děcka. Přitom náklady na svoz tohoto odpadu představují největší položku
v odpadovém hospodářství obce a mohly by být využity pro daleko smysluplnější účely. Znovu
uvedu konkrétní příklad z naší nemovitosti, obývané 6 osobami. Za celý rok potřebujeme pouze 4
šedé popelnice s jednorázovou bílou známkou 65 Kč a to pro kuchyňský odpad v zimních měsících,
kdy bioodpad v hnědých nádobách není svážen a kompostování nebylo pro malou zahradu rodinnou
radou akceptováno.
Argumenty proti třídění příliš nechápu. Kromě lenosti a neodpovědnosti jsem se setkal s obavou
ze zápachu. Samozřejmě je třeba každý obal od potravin před uložením do pytle či nádoby opláchnout. Objem plastových obalů, kelímků a sáčků je vhodné minimalizovat. Kromě toho je třeba v
každé nemovitosti počítat s vhodným místem pro uložení nádob či pytlů pro střádání tříděného
odpadu před odvozem (skla, plastů, papíru, kovů).
Bioodpad je vhodné kompostovat včetně zahradního, kuchyňského odpadu a popela ze spalování
dřeva a to nejlépe dvoufázově. Kompostér a kompost, který je zdrojem kvalitní zeminy i místem
pro pěstování sezónní zeleniny. Pro nemovitosti s menší zahradou, kde lze obtížně kompostovat,
je optimální řešení hnědá bionádoba.
Plasty včetně PET lahví se ukládají do 120 l pytlů s logem AVE, zakoupených se známkou
na obecním úřadě za 10 Kč.
Papír lze zpeněžit ve sběrnách, nebo ukládat odděleně též do pytlů s logem při sběru plastů.
Sklo barevné i čiré odkládáme do zelených kontejnerů rozmístěných v obci.
Kovy lze zpeněžit ve sběrnách. V případě většího množství odvezou místní hasiči pro vlastní
sběr po předchozí domluvě.
Objemný odpad je možno odevzdat na Sběrném místě v termínu oznámeném letákem.
Nebezpečný odpad je svážen 1× ročně mobilní sběrnou na 3 místech obce v termínu oznámeném letákem do schránky.
Hygienické ubrousky a dětské pleny jsou z umělohmotných tkanin, proto nesmí být vhazovány
do WC. Zanášejí domovní potrubí, zařízení obecní ČOV a poškozují přírodu na Braškovském potoku
!!! Nutno ukládat do šedé popelnice.
Další podrobnosti o třídění jsou v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2015 na webu obce Braškov.
Zákon o odpadech je revidován a dozná zásadní změny. Lze předpokládat zvyšování nákladů
na likvidaci směsného odpadu, protože je připravován zcela nový systém. Odpad nebude svážen
na skládku, ale do úpraven a poté do spalovny až u Mělníka.
Budoucnost svozu tříděného odpadu je od domu v pytlech, tak jak se to osvědčilo v mnoha
státech EU. Pro barevné kontejnery se v hezké vesnici hledá místo jen velmi obtížně.
Ing. Jiří Kolrusz,
komise životního prostředí

BELETRIE
Fousek, J. : Zkrátka bez pozlátka
Hanibal, J. : Mrazené květy na skle
Hanibal, J. : Severská rapsodie
Hofmannová, C. : Dívka s žirafím krkem
Jakoubková, A. : Manžel , který štěká, taky
kouše
Koubková, Z. : Záhada zlatodolu
Robertsová, N.: Cesta za láskou
Tučková, K. : Vyhnání Gerty Schnirch
Vondruška, V. : Dobronínské morytáty
Vondruška, V. : Klášterní madrigal
Vondruška, V. : Mezi tiárou a orlicí
Vondruška, V. : Vzpoura goliardů
NAUČNÁ LITERATURA
Baďura, F. : Literární toulky Kladenskem
Čechtický, T. : Nečekaná úmrtí zapsaná do dějin
Fischl, V. : Hovory s Janem Masarykem
Hruška, L. : Revoluce v grilování
Hruška, L. : Vychytávky Ládi Hrušky
Junek, V. : Jak a proč se jezdí do Zbečna
Ludwig, G. : Kočičí řeč
Pohorecký, V. : Rozhledny a ztracené hrady
Tesařová, J. : Toulky Krkonošemi
KNIHY PRO DĚTI
Asher, J. : Vánoční zázrak
Brownová, J. K. : Borůvková narozená v pondělí
Calonita, J. : Léto, jak má být
Finklová, A. : Holčičí pravidla
Holeinone, P. : Pohádkové příběhy z celého světa
Kuzma, J. : Matematika pro základní školy v
kostce
Peisertová, A. : Koza Líza a její kamarádi
Walliams, D. : Nejhorší děti na světě
Pohádky z korálků
365 pohádek, příběhů a říkanek na dobrou noc
V knihovně můžete také najít zbrusu nové mluvící knihy KOUZELNÉ ČTENÍ.

KOUZELNÉ ČTENÍ S ELEKTRONICKOU
ALBI TUŽKOU
Kouzelné čtení je unikátní vzdělávací koncept,
díky kterému se zábavnou a poutavou formou
dozvíte spoustu zajímavých a užitečných informací. Kouzelné čtení je určeno jak dětem předškolního věku, tak dětem starším a bezpochyby
zaujme i vaše rodiče. Záleží na tom, jakou knihu
si právě zvolíte.
V knihovně máme ALBI TUŽKU a zatím 3 knihy:
Svět zvířat, Atlas světa a Hravé učení.
Jistě oceníte také fakt, že knihy jsou namluveny populárními interprety (Josef Somr, Otakar
Brousek ml., Zora Jandová).
A jak vlastně KOUZELNÉ ČTENÍ funguje? Je to
velmi jednoduché. Elektronická tužka slouží jako
čtečka speciálního kódu, který je ukryt přímo na
stránkách těchto knih.

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE
Václav Junek
JAK A PROČ SE JEZDÍ DO ZBEČNA
Přijmete-li pozvání této knížky, nejenže budete
nadšeni výlety, které vám v ní autor nabízí, ale
především sami poznáte, že kraj položený v Královském hvozdu, není o nic méně krásný, než byl
v dobách, o kterých si můžeme už jen vyprávět.
Viktor Fischl
HOVORY S JANEM MASARYKEM
Autorem této pozoruhodné knihy je významný
český spisovatel a diplomat.
Nejedná se o rozhovor v pravém slova smyslu, ale
spíše o originální a věrné zachycení jeho myšlenek.
Ze stránek na čtenáře dýchne kus masarykovského
ducha, jeho slova, věty a uvolněná lidová mluva,
přesně tak, jak ji Jan Masaryk rád používal.

PŮJČOVNÍ DOBA: STŘEDA 16.00–18.30

Věra Přibylová, knihovnice

Hasiči informují
VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ
Novou sezónu jsme zahájili Letním hasičským soustředěním 26. – 30. 8. 2017. Tentokrát jsme
vyrazili na nové místo a to do Rekreačního střediska Ludmila v Roztokách u Křivoklátu. Děti bydlely
po 3 v pokojích. Jídlo si všichni moc chválili. A i počasí nám letos přálo. Děti kromě tréninků hrály
táborovou hru BATOH (dle TV soutěže Kufr).
Jelikož nám letos přechází 8 dětí do dorostu (Anna Ch., Helena L., Julie S., Marie M., Michal Šp.,
Michal Ši., Jakub Ši., Daniel K.), přijel za námi starosta SDH pan Petr Jelínek a při slavnostním nástupu
předal všem dorostencům Čestné uznání sboru za vynikající reprezentaci.

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 14. září v 17.00 hodin k hasičské zbrojnici.
Při pěkném počasí trénujeme na Toskánce, při špatném počasí jsme v hasičské zbrojnici nebo
v budově Muzea na Valdeku (v zimě).
M. Chalupová, vedoucí Mladých hasičů

STAŇ SE HASIČEM
SDH BRAŠKOV POŘÁDÁ NÁBOR KLUKŮ A HOLEK VE VĚKU 5–13 LET.

PŘIJĎ MEZI NÁSx
VE ČTVRTEK 14. ZÁŘÍ 2017 V 17.00
DO BRAŠKOVSKÉ HASIČÁRNY
NAUČÍŠ SE HASIČSKÉ DOVEDNOSTI, UZLY, TOPOGRAFII, STŘÍLET ZE
VZDUCHOVEK, BĚHAT ŠTAFETY ATD.
ÚČASTNÍME SE ZÁVODŮ PLAMENE A HASIČSKÉ LIGY OKRESU KLADNA,
POŘÁDÁME LETNÍ HASIČSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ, JEZDÍME NA VÝLETY AJ.

VÍCE INFORMACÍ:
www.braskov.cz/zivot-v-obci/hasici/mladi-hasici
email: hasici@braskov.cz

Okénko pro děti
Milé děti,
léto pomalu končí, prázdniny skončily a začíná nový školní rok. Přeji vám hodně úspěchů a těm
nejmenším „prvňáčkům“ přeji, aby se jim ve škole líbilo.
Všechny děti srdečně zvu do naší knihovny. Čeká tam na vás řada krásných nových knih pro zábavu
a poučení. Velmi oblíbené jsou například knihy známého britského spisovatele Davida Walliamse.
Walliamsových knih se jen ve Velké Británii prodalo přes 10 milionů a byly přeloženy do více než
40 jazyků. V České republice jsou také velmi oblíbené, prodaly se jich už desetitisíce. Knihy ilustruje
světoznámý britský autor dětských knih a ilustrátor Tony Ross.

Dorostenci nás mohou nejen dál reprezentovat, ale mohou pomáhat jako Instruktoři při trénincích
hasičat, pracovat jako pracovní četa, jezdit na závody i za dospělé a účastnit se příprav a školení
výjezdové jednotky.
2. 9. 2017 začala závodní sezóna tradičně v Plchově. Běžela
se Štafeta dvojic a Požární útok.
V sobotu přivezli hasičata
z Plchova celkem 5 pohárů. Za
nejrychlejší štafety požárních
dvojic v mladších i starších
žácích, za nejrychlejší požární
útok v kategorii starších a za
celkové první místu u starších
a druhé místo u mladších žáků.
Po super závodu jsme vyrazili na 1. výlet – vojenská Bahna
v Dolním Bezděkově. Děti si prolezly tanky, podívaly se na různé
zbraně i jak jezdí čtyřkolky a
motorky v terénu. Obě družstva
divákům předvedly útoky.

NOVINKA – David Walliams: Nejhorší děti na světě
Jste připraveni setkat se s nejhoršími dětmi na světě? Seznamte se s pěti příšernými kluky a pěti hroznými holkami! Třeba s
Žofkou, která stojí jen o jedno: válet se celá den na válendě a
koukat na telku. Není divu, že se jí stane ta hrozná věc, o níž se
tady snad ani nebudeme zmiňovat! Nebo se Slintou Samem slintajícím tak, že se na školním výletě dostane do strašného průšvihu!
A nezapomeňte ani na Brečivou Bertu, ubulenou holku, která si
přířerně vymýšlí!
David Walliams tentokrát sepsal sbírku deseti báječně zlomyslných historek, ilustrace opět nakreslil geniální Tony Ross.

KROUŽEK MLADÝCH VÝTVARNÍKŮ
Jestli rádi malujete, kreslíte a tvoříte ze všech různých materiálů, přijďte do naší výtvarné dílny,
kde se budeme opět každý pátek setkávat v 16.00 hodin.
Věra Přibylová, knihovnice




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 6. 10. 2017 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

z knihy Hrátky pro šikuly

Inspekční prohlídka

Africký kmen
(Kamerun)

Archiv hl. m. Prahy
(zkr.)

1. díl tajenky

5. díl tajenky

Iniciály české
spisovatelky

2. díl tajenky

Nebo
(anglicky)

4. díl tajenky

Řemen (slovensky)

Citoslovce
střelby

Útok

Slovenská váhová
jednotka

Hospoda (nářečně)

Telefon (zkr.)

Chléb

Název
písmene

Košík (nářečně)

Mezinárodní
org. práce (zkr.)

Vojenský oddíl
(zast.)

Potomek
(slovensky)

Zhoubná nemoc
Nakažlivá nemoc

Moji

Citoslovce
úderu

Zármutek (knižně)

Bota
(anglicky)

Umělecko
prům.
muzeum (zkr.)

Ukončení šachové
hry

Judský král

Světová
velmoc

Slitina železa
a hliníku

Chemický
prvek

Modř oblohy

Evropan

Moravská řeka

Bajkalsko amur.
železnice (zkr.)
Tečka
(hovorově)

Obelisk z jednoho
kusu kamene

Venkov (zastarale)

Karosol

Vydat knihu
(anglicky)

Planina

Část Budapešti

Lát
Kmitat

Potrat
Město v Etiopii

Znechucení

Kód letiště
Alton

Japonský hudební
nástroj

Punkty

Japonský porcelán

Nespati

Starořecký bůh lesů

Zolův román

Akademie muz.
umění (zkr.)

Předložka

Domácké ženské
jméno

Natáhnout

Prudce stoupat
(angl.)
Sled

Osamoceni

Barvivo z lišejníků

Mučidla

Tlach

Poorat
Roušky

Ang. zkr. termínové
burzy

Lana se smyčkou

Krajský koor. výbor
(zkr.)

Křídla
(botanicky

Plošné míry
(slovensky)

Sicilská sopka

Kód letiště San
Julian

Člen maloměst
v soc. v Rusku

Ranec

Zahrada

SPZ vozidel Klatov

Přemostění

Lůno

Spojka nářečně

Osobní zájmeno

Sibiřská řeka

Ruský hudební
nástroj

Osmium (chem.
značka)

Ruský souhlas

Označení tónu

Předložka

3. díl tajenky

Začátek
abecedy

Pomůcka: Alae, ALN, Anon, ASE, Eser, Imare, Koto, OIT, Soar, Tripr, ULA

BABY CLUB
Ráda bych Vás od září pozvala do nového
braškovského „Baby klubíku“, který začal
fungovat za laskavé podpory obce Braškova
v zrekonstruovaných prostorách obecního
úřadu. Zkušebně klubík již fungoval v průběhu letošního jara a začátku léta vzhledem
k několika pozitivním ohlasům bych ráda
jeho činnost od září rozšířila. Mezi činnosti
klubíku lze zahrnout zejména pravidelné
setkávání braškovských maminek, odborné přednášky na různá témata související
s wdětmi a maminkami (výživové poradenství, dětská i dospělá fyzioterapie, psychologie apod.), výměny dětského oblečení, hraček
a pomůcek, společné procházky maminek a
dětí po krásném braškovském okolí a další
činnosti.
Provoz klubíku není komerční, má sloužit
zejména k zvyšování kvality života místních
obyvatel a přispět k možnosti většího setkávání mezi maminkami.
Ráda Vás v klubíku od září uvítám.

POZVÁNKA
NA PŘEDNÁŠKU O GEOLOGII BRAŠKOVA A BLÍZKÉHO OKOLÍ a

«NETOPÝŘÍ NOC»
Kdy: V sobotu 30. 9. od 17.30
Kde: Sraz účastníků před pódiem v lesoparku Háj
Co: přednáška o geologii Braškova a blízkého okolí, opékání buřtů a po soumraku odchyt a kroužkování
netopýrů, povídání o netopýrech
Kdo: O geologii bude vyprávět Mgr. Ivan Větvička, Ph.D. Kdo byl s námi na předchozí vycházce, setkal se
s odborným botanickým výkladem emeritního ředitele pražské botanické zahrady pana Václava Větvičky.
Shoda jmen není náhodná. A protože se návštěva pana Václava Větvičky setkala s mimořádným ohlasem,
přijal naše pozvání a doprovodí syna na přednášku o geologii.
Netopýří noc v Braškově proběhne za přítomnosti dvou odborníků z ČESONu (česká společnost na ochranu
netopýrů). Zatímco nás pan RNDr. Hanzal seznámí s biologií netopýrů žijících v okolí vaší obce a se způsoby
jejich možné ochrany, Mgr. Průcha připraví odchytovou síť na netopýry, kam se po setmění přesuneme. Zde
nám bude předveden odchyt netopýrů a ukázka odchycených druhů. Mezi komentářem budeme poslouchat
hlasy netopýrů, prolétajících kolem (tzv. detektoring) a naučíme se některé z nich poznávat podle těchto hlasů.
Na vycházku vás zvou zastupitelé obce Braškov a ﬁrma ECODIS s.r.o.

Pavlína Novotná

