BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

září 2018

Slovo starosty

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

Vážení spoluobčané,

21. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV

které se koná

V PONDĚLÍ 24. 9. 2018 V 17.00 HOD.
V RESTAURACI U CHALUPŮ NA BRAŠKOVĚ
s tímto programem:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Kontrola plnění usnesení 19. a 21. zasedání
Zpráva o ﬁnančním hospodaření obce k 31.8.2018
Kupní smlouva na pozemek p.č. 177/17 a Smlouva o úschově peněz
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Program rozvoje obce – aktualizace
Různé:
•
•
•
•

8.
9.

Ročník: 28 Číslo: 3

Darovací smlouvy - souhlas s přijetím ﬁn. darů
Smlouva o zřízení věcného břemene s T-Mobile
Výběrové řízení na vjezd na poz. 177/17
Územně plánovací smlouva – Š. Hřebíková

Diskuse
Usnesení a závěr

Zamyšlení místostarosty
Vážení spoluobčané, přátelé,
Ve dnech 5. a 6. října budeme volit již osmé zastupitelstvo naší obce. V uplynulých 28 letech jsem
pracoval ve vedení obce, z toho prvních 16 let ve funkci starosty. V této funkci to nevydržel v historii
naší obce déle zatím nikdo. A doba to nebyla lehká. Pamatuji se, že jsme „zdědili“ vypuštěný rybník
s rozestavěnou hrází, rozestavěné komunikace V Podlískách a V Jezerech, kde nebylo navíc dořešeno
odkanalizování a řada dalších „drobností“.
Po zkušenostech z r. 1968, kdy jsem byl za svoje postoje velice tvrdě potrestán, jsem se v roce 1989
odmítal v politice angažovat. Odmítal jsem také účast na schůzích, na nichž se na Valdeku ustanovovalo Občanské fórum.
Na jaře 1990 mě navštívili K. Langr a J. Kostkuba a přesvědčovali mě, abych kandidoval v komunálních
volbách. Až na třetí pokus mě „přesvědčili“.
Výsledek voleb mě ale tehdy překvapil a mně nezbylo než souhlasit s volbou do funkce starosty obce.
Rozhodl nejen výsledek voleb, ale také to, že jsem braškovský patriot a jako stavař investičák jsem věděl,
že této obci chybí základní infrastruktura. Jako perličku musím uvést, že jednou z prvních investic bylo
zřízení splachovacího záchodu, který budova obecního úřadu neměla! A objevil se problém vedení trasy

ve dnech 5. a 6. října 2018 se konají volby do zastupitelstev obcí. Stávající volební období
končí a je tedy na místě se ve stručnosti ohlédnout. Opět se mi stoprocentně potvrdilo,
že naši obec nedělá starosta, rada, ani zastupitelé, ale všichni její obyvatelé tvořící
občanskou společnost. A co si já konkrétně pod poměrně obecným pojmem občanská
společnost představuji? Tak třeba naše družstvo mladých fotbalistů. To nevznikne
rozhodnutím starosty nebo rady obce. Vznikne a může dlouhodobě fungovat jen díky
obětavé činnosti rodičů a dalších zúčastněných osob. Jen tak se naše mládež může
účastnit pravidelných tréninků a nabyté dovednosti následně zúročovat na perfektně
zorganizovaných turnajích. A v obdobném duchu mohu psát o požárním sportu. I zde by
bez obětování vlastního času a pohodlí mnoha našich sousedů nebylo možné dosahovat
opakovaně excelentních výsledků. Jak to tak takřka ve všech oblastech našeho života
bývá, své okolí většinou „strhne“ pár „obětavců“. Díky za to, kolik takových „obětavců“
v naší malé obci máme. Važme si jich.
V nadcházejících volbách budete mít ve Vašich rukách složení nového zastupitelstva.
Pro někoho to může být volba těžká. Někdo má dávno dopředu jasno. Možná si někteří
z Vás přejí, aby docházelo v budoucnosti k postupné změně orné půdy na stavební
parcely. Možná byste z naší obce rádi měli příměstskou část Prahy, abychom byli více
světoví. Mám-li jmenovat ty z kandidátů, které v dobrém slova smyslu při jejich rozhodování prověřily časy, jsou jimi zejména paní Pilátová, paní Ing. Vostrá, pan Bečka
nebo pan Votava.
Moje dvanáctiletá účast na řízení naší obce se nesla víceméně ve stavebním duchu.
S podrobnostmi se můžete seznámit v přehledu zpracovaném paní Ing. arch. Dolejšovou.
Celá řada projektů se povedla. Celá řada zůstala pouze na papíře jako projekt s pravomocným stavebním povolením. Projektů „v zásobě“ nelituji, protože stavební řízení
v Čechách trvá dlouho. Například stavební řízení na chodník Valdek–Velká Dobrá trvalo
sedm let, tedy téměř dvě volební období. Z toho nám vyplývá, že není možné nejdříve
zjistit, na co je dotační titul, a pak se teprve zabývat „inženýringem“. Klíčovou záležitostí
je nyní rekonstrukce místních komunikací. Na 90 % z nich již máme projekt i stavební
povolení. A právě toto bude největší výzva pro budoucí zastupitele.
Za obrovský úspěch považuji, že bez jakéhokoliv přičinění starosty jako formálního představitele obce jsou v naší obci pravidelně pořádány kulturní, sportovní i jiné společenské
akce. Za těmito aktivitami opět musíme hledat již zmíněnou občanskou společnost.
A to, oproti minulosti, hodnotím jako významný pokrok. Doufejme, že nastolený trend
bude pokračovat i nadále.
Aniž bych si chtěl jakkoliv stěžovat, úloha starosty malé obce je úlohou nevděčnou.
Očekávání občanů není v přímé úměře s reálnými kompetencemi starosty. Proto upřímně
děkuji za podporu těm, co byli s mým „starostováním“ spokojeni, i za slušnost a toleranci
těm, co s mým „starostováním“ spokojeni nebyli. Mé díky pak patří především pracovitým zastupitelům, kteří byli schopni opakovaně přijímat odpovědnost a rozhodovat
o často kontroverzních otázkách. V dnešní době alibismu a strachu ve veřejné správě
je takový přístup o to cennější.
V předchozích řádcích jsem se Vám snažil na konkrétních příkladech ukázat, že kvalitu života
ve Vaší obci určujete jen a pouze Vy sami. Ideálně společně, ve vzájemné tvůrčí spolupráci,
s porozuměním pro druhého, s tolerancí, nesobecky, konstruktivně. Snažte se proto vždy
konat nejen ku prospěchu vlastnímu, ale i ku prospěchu Vašich sousedů. Dbejte dobrých
mezilidských vztahů, jsou důležitější, než nám dnešní uspěchaná doba dovolí přiznat.
Přeji Vám všem, ať je kvalita Vašeho života právě taková, jakou si ji přejete mít. A ať
se do budoucna už jen zlepšuje.
Ing. Vladimír Dráb, starosta, starosta@braskov.cz

pokračování na str. 3

Ulice Budovatelů – spojnice sportovišť

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
USNESENÍ

USNESENÍ

19. zasedání Zastupitelstva obce Braškov,
konaného dne 4. 6. 2018 na OÚ Braškov

67. schůze rady 28. 5. 2018

Zastupitelstvo obce po projednání:
a) bere na vědomí:
1. Zprávu o kontrole plnění usnesení 18. zasedání zastupitelstva obce, konaného 5. 3. 2018
2. Informaci o rozpočtovém opatření č. 3, schváleném radou obce
3. Zprávu o ﬁnančním hospodaření obce k 30. 4. 2018
b) schvaluje:
1. Závěrečný účet obce za rok 2017 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2017 bez výhrad
2. Aktualizovaný “Program rozvoje obce” z května 2018
3. Výsledek výběrového řízení na projektovou dokumentaci „Retenční nádrž Braškov“ a uzavření
Smlouvy o dílo s paní Helenou Novákovou za 25 tis. Kč.
4. Bezúplatný převod pozemku p.č. 20/20, ost. plocha/ost. komunikace o výměře 203 m2 obci od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
5. Prodej plynové přípojky na fotbalovém hřišti a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se
společností GasNet, s.r.o. dle předloženého návrhu a po zpracování geom. plánu
6. Darovací smlouvy a přijetí ﬁnančních darů od ﬁrem:
• Kartex media packaging, s.r.o.
ve výši
5.000 Kč
• ČNES dopravní stavby, a.s.
10.000 Kč
• Petr Štěpán
6.000 Kč
• KONPRAX, s.r.o.
15.000 Kč
• Helena Vaitová
8.000 Kč
• Karel Kalenda
2.000 Kč
• Reklama Marko
5.000 Kč
• Uniservis Hašek, s.r.o.
5.000 Kč
• Cihelna Bratronice, s.r.o.
2.000 Kč
• FVDS Europe, a.s.
10.000 Kč
• Delta International Cargo s.r.o.
10.000 Kč
c) souhlasí:
1. S uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0317499479 ze dne 18.12.2017 s Českou spořitelnou
a.s. z důvodu prodloužení lhůty čerpání úvěru
2. S vyřazením nepotřebného majetku dle seznamu v celkové hodnotě 119.829 Kč
3. Se spolupodílením se s Obcí Družec na koﬁnancování stavby chodníku Braškov, Valdek – Družec

Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• pořádání veřejné sbírky na území obce od 1.6. do 30.9.2018 za účelem ﬁnanční pomoci Letohrádku Vendula, 2 přenosné pokladničky

•

souhlasí
• S uzavřením Dodatku č. 1 úvěrové smlouvy s ČS a.s. ze dne 18.12.2017 z důvodu prodloužení
termínu čerpání úvěru do 31.10.2018
• S navýšením příspěvku obce mateřské škole na zahradní úpravy do 10 tis. Kč

•

schvaluje
• úpravu programu 19. zasedání zastupitelstva 4.6.2018
• a doporučuje zastupitelstvu stanovit 15 členů zastupitelstva i pro příští volební období
• program 68. schůze rady dne 18.6.2018

68. schůze rady 25. 6. 2018
Rada obce Braškov po projednání:
•

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

•

souhlasí
• s cenovou nabídkou s.r.o. Hřiště hrou na opravu nátěrů houpaček
• s příspěvkem obce na koncerty Valdecký léto a Valdecký Háj ve výši à 50 tis. Kč
• s nákupem fotopasti

•

schvaluje
• svolání a program mimořádného 20. zasedání ZO Braškov 16.7.2018
• změnu č. 4 rozpočtu obce na rok 2018
• program 69. schůze rady dne 6.8.2018

69. schůze rady 13. 8. 2018
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• zprávu o ﬁnančním hospodaření obce k 31.7.2018

•

souhlasí
• s cenovou nabídkou na uzavřením pojistné smlouvy na malotraktor ISEKI s ČP a.s.
• s podáním žádosti o dotaci na retenční nádrž na fotbal. hřišti
• se zpracováním projektu ke stav. povolení na přístavbu hasičské zbrojnice
• se zpracováním projektů ke stav. povolení na chodníky do obcí Družec a Horní Bezděkov
• s pořízením projekt. dokumentace na tepelná čerpadla pro obecní objekty
• s cenovou nabídkou na projekt. dokumentaci pro zřízení vjezdu na obecní pozemek p.č. 177/17

•

schvaluje
• svolání 21. zasedání ZO Braškov 24.9.2018
• změnu č. 5 rozpočtu obce na rok 2018
• program 70. schůze rady dne 3.9.2018

d) stanoví:
Počet členů Zastupitelstva obce Braškov pro volební období 2018–2022 na 15.

USNESENÍ č. 1
mimořádného 20. zasedání Zastupitelstva obce Braškov,
konaného dne 16. 7. 2018 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) bere na vědomí:
Textovou část Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Braškov, obsahující postup jeho pořízení,
projednání a vyhodnocení včetně rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek.
b) si ověřilo, že zpracovaná změna č. 1 územního plánu není v rozporu:
1. s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1,
2. s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. se Zásadami územního rozvoje
Středočeského kraje ve znění Aktualizace č. 1,
3. se stanovisky dotčených orgánů,
4. s výsledkem řešení rozporů,
5. se stanoviskem krajského úřadu.

70. schůze rady 3. 9. 2018
Rada obce Braškov po projednání:
•

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

•

souhlasí
• s cenovou nabídkou 25 tis. Kč na pilotní projekt: mobilní rozhlas
• s aktualizací Programu rozvoje obce
• se zajištěním a úhradou dopravy na divadelní představení 12.10.2018
• s nákupem čelního nakladače pro malotraktor ISEKI v hodnotě cca 120 tis. Kč bez DPH
• s nákupem vysokotlakého čističe vap

•

schvaluje
• program 21. zasedání ZO Braškov 24.9.2018 v restauraci U Chalupů
• program 71. schůze rady dne 17.9.2018

c) rozhodlo:
námitkách uplatněných k návrhu územního plánu v průběhu jeho veřejného projednání, jak je
uvedeno v kapitole 14 textové části Odůvodnění změny č. 1 územního plánu
d) souhlasí :
s vyhodnocením připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 územního plánu v průběhu
společného jednání, jak je uvedeno v kapitole 15 textové části Odůvodnění změny č. 1 územního
plánu
d) vydává :
změnu č. 1 územního plánu Braškov formou opatření obecné povahy (OOP), podle ustanovení §
6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 a § 55 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon), a dále s § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

USNESENÍ č. 2
mimořádného 20. zasedání Zastupitelstva obce Braškov,
konaného dne 16. 7. 2018 na OÚ Braškov
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) bere na vědomí:
Informaci o rozpočtovém opatření č. 4, schváleném radou obce
b) schvaluje
1. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Komunikace pro pěší Braškov, Valdek – Velká
Dobrá“ ve výši 1 047 000 Kč.
2. Bezúplatný převod pozemků p.č. 370/8, ost.plocha/ost. komunikace, o výměře 244 m2 a p.č. 370/9,
ost. plocha/ost. komunikace, o výměře 13 m 2 obci od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
19. zasedání Zastupitelstva obce konaného 4. 6. 2018
Uvedené zasedání vzalo na vědomí zprávu mimo jiné informaci o rozpočtovém opatření č. 3 a ﬁnančním hospodaření obce k 30.4.2018.
Dále schválilo Závěrečný účet obce za rok 2017 vč. Zprávy o přezkoumání hospodaření bez výhrad,
aktualizaci Programu rozvoje obce, výsledek výběrového řízení na projekt retenční nádrže, bezúplatný převod pozemku p. č. 20/20 o výměře 203 m2, prodej plynové přípojky na hřišti a 11 darovacích
smluv a odsouhlasilo dodatek smlouvy s Českou spořitelnou a.s. o prodloužení lhůty čerpání úvěru,
spolupodílení s obcí Družec na koﬁnancování chodníku do této obce a vyřazení nepotřebného majetku.
V závěru pak stanovilo počet členů zastupitelstva pro volební období 2018–2022 na 15.
Žádné úkoly zastupitelstvo nestanovilo.

20. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce
konaného 16. 7. 2018
Stěžejním bodem tohoto zastupitelstva bylo vydání Změny č. 1 územního plánu obce. V usnesení č. 1
mimo jiné zastupitelstvo rozhodlo o uplatněných námitkách a odsouhlasilo vyhodnocení uplatněných
připomínek a vydalo Změnu č. 1 územního plánu obce.
V usnesení č. 2 pak vzalo na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 4 a schválilo přijetí dotace
ze Středočeského Fondu obnovy venkova na „Komunikaci pro pěší Braškov, Valdek – Velká Dobrá“ a
uzavření příslušné smlouvy a bezúplatný převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Ani toto zastupitelstvo nestanovilo žádné úkoly.
František Haas

Zprávy z obecního úřadu
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 8. 2018
výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změnách

výsledek od
začátku roku

%
nákup služeb

55 024,76

9 503 991,79

12 262 650,00

77%

opravy

45 400,00

DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)

8 043 736,89

10 500 000,00

77%

daně a popl.,přestupky

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

1 982 785,06

P Ř Í J M Y
DAŇOVÉ celkem

daň z příjmů fyzic. osob ze sam. Výděl. Čin.

%

5 450,00

daň z příjmů za obec
výdaje na volby

24 281,53

rozpočet po
změnách

116 470,00

300 000,00

39%

21 324,00

21 324,00

100%

MŠ - příspěvek na provoz

250 000,00

250 000,00

100%

daň z příjmů právnických osob

1 708 308,50

jednotka dobrovolných hasičů

315 422,85

429 000,00

74%

daň z přidané hodnoty

4 148 036,64

sbor pro občanské záležitosti

17 175,00

40 000,00

43%

knihovna - knihy a odměna

39 086,38

80 000,00

49%

92%

kronika - materiál a odměna

20 000,00

35 000,00

57%

daň z příj. fyziských osob z kapitálových výnosů

180 325,16

ostatní daně
daň z nemovitostí

551 042,18

597 000,00

poplatky za odpady

661 549,00

670 000,00

99%

údržba a opravy silnice, chodníky

16 965,00

100 000,00

17%

Ekokom

46 258,00

70 000,00

66%

údržba a opravy rybníky

26 472,00

30 000,00

88%

poplatky ze psů

24 400,00

25 000,00

98%

údržba dětských hřišť

11 600,00

60 000,00

19%

správní poplatky

4 365,00

20 000,00

22%

veřejné osvětlení - el. energie

71 600,00

300 000,00

24%

56 170,72

80 650,00

70%

veřejné osvětlení - údržba

128 965,00

250 000,00

52%

116 470,00

300 000,00

39%

veřejná zeleň - údržba

438 079,50

710 000,00

62%

odpady celkem (VaN, AVE, Ekologie)

688 544,00

770 000,00

87%

výtěžnost výherních hracích automatů
daň z příjmů za obec

NEDAŇOVÉ celkem

392 050,94

592 520,00

66%

AVE známky KO,BIO

478 933,00

pronájmy, pachtovné

109 001,00

165 000,00

66%

likvidace velkoobj.odpadu

190 135,00

0,00

0

0%

ostatní nedaňové příjmy,úroky,vratka voda

5 449,94

20 000,00

27%

výtvarná dílna-provoz

Hasiči-smlouva s obcí Kyšice

6 000,00

12 000,00

50%

kamerovcý systém-provoz

přijaté pojistné náhrady

nebezpečný odpad

19 476,00
9 253,73

60 000,00

15%

41 092,00

60 000,00

68%

muzeum sportu-provoz

90 115,54

200 000,00

45%

úroky z úvěru

34 497,10

60 000,00

57%

Hasiči-smlouva s obcí Velká Dobrá

24 000,00

24 000,00

100%

Hasiči-ostatní příjmy

67 000,00

127 350,00

53%

Věcná břemena

0,00

12 000,00

0%

Valdecký léto a háj-příspěvek

70 123,00

210 000,00

33%

Příspěvek na VO kruhový objezd

0,00

50 000,00

0%

smlouva Policie Unhošť, Kladno

94 960,00

116 000,00

82%

129 000,00

137 000,00

94%

0,00

100 000,00

0%

51 600,00

45 170,00

114%

11 133,00

15 000,00

74%

0,00

0

0%

Hudební festival - sponzorské dary
Prodej pozemku (Kolafa)
Stavimat - sponzorský dar

Transfery (dotace)
DOTACE - OÚ - státní správa

příspěvek na provoz hřbitova M. Přítočno
pronájmy, pachtovné (Pozemkový fond, Hřebíková)
služby T-Mobile

80 000,00

120 000,00

67%

sportovní aktivity mladých hasičů - dotace na provoz

220 000,00

220 000,00

100%

7 136 949,11

16 724 824,00

43%

fotbalové hřiště Valdek - dotace na provoz

145 000,00

145 000,00

100%

139 664,00

209 500,00

67%

dětské hřišrě Braškov - dotace na provoz

20 000,00

20 000,00

100%
100%

21 324,00

21 324,00

100%

příspěvek na kostel Družec

6 975 961,11

7 005 000,00

100%

MŠ-oprava srřechy

DOTACE - chodník Valdek - V. Dobrá

0,00

9 489 000,00

0%

rozvoj a podpora mládež. oddílu kopané - dotace

Přijem úvěru na koﬁn. chodníku Valdek–V. Dobrá

0,00

4 000 000,00

0%

INVESTIČNÍ CELKEM

DOTACE - volby
DOTACE - požární cisterna

předprojekt.,projektová a inž.činnost a stavební dozor
PŘÍJMY CELKEM

17 032 991,84

33 579 994,00

51%

koﬁnancování investic "Programu výstavby"

5 000,00

5 000,00

32 573,20

35 000,00

93%

205 000,00

205 000,00

100%

748 118,43

16 487 600,00

5%

39 930,00

500 000,00

8%

0,00

1 040 650,00

0%
100%

vzduchotechnika v MŠ

15 302,00

15 350,00

V Ý D A J E :

nákup pozemků Havlík

0,00

669 000,00

0%

NEINVESTIČNÍ CELKEM

262 600,00

262 600,00

100%

správa OÚ

5 358 021,33

8 486 324,00

63%

nákup pozemků IBH + Budínská

2 137 570,03

3 540 000,00

60%

optická síť Braškov
chodník Valdek – V. Dobrá

odměny zastupitelstva

406 864,00

platy zaměstnanců

643 783,00

platy za 12/2017

212 872,00

Splátky úvěrů celkem

dohody

160 160,00

Splátka překlenovacího úvěru - cisterna

pov.poj.na soc.zab.

160 948,00

Splátka úvěru č. 0317499479

pov.poj.na zdrav.poj.

23 022,20

100 000,00

23%

407 264,23

13 900 000,00

3%

7 250 000,00

8 500 000,00

85%

6 000 000,00

6 000 000,00

100%

1 250 000,00

2 500 000,00

50%

13 356 139,76

33 473 924,00

40%

94 544,00

zák.poj.odpovědnosti

2 316,00

poj.obecního majetku

136 600,00

VÝDAJE CELKEM

všeobecný mat.

15 126,06

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

nákup DDHM

35 636,00

VÝDAJE CELKEM

-13 356 139,76

387,00

PŘÍJMY CELKEM

17 032 991,84

odborné publikace
voda(OÚ,pítka,prodejny)

5 306,00

ROZDÍL

3 676 852,08

plyn (OÚ,prodejny)

16 749,44

Výsledek hospodaření k 31.12.2017

5 408 759,52

elektrická energie(OÚ,prodejny)

36 880,00

Zůstatek BÚ celkem

9 085 611,60

služby pošt
služby telekom.
služby peněžních ústavů
záloha pokladny

1 764,00
18 149,67
7 118,10
66 567,00

z toho:
BÚ Spořitelna

BÚ 94 ČNB

právní služby

6 000,00

BÚ 2006 ČNB

pohoštění

2 025,00

úvěr

školení

1 900,00

úvěr překlenovací-cisterna

ZAMYŠLENÍ MÍSTOSTAROSTY
dálnice, která podle souhlasu plenárního zasedání tehdejšího MNV měla vést po stávajícím terénu. To
by ekologicky zlikvidovalo Toskánku a severní část Braškova. Po zdlouhavých a tvrdých jednáních se
nám nakonec podařilo ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic přesvědčit o změně trasy na
stávající stav. Po získání dotace se nám podařilo zahájit rekonstrukci a dokončení kanalizace v obci a
pořídit čistírnu odpadních vod, kterou jsme ﬁnancovali z úvěru.
V souladu s požadavkem na zlepšení životního prostředí jsme také jednali o možnosti plynoﬁkace obce.
Problém dohody s plynárnami a dotačním orgánem ale spočíval v tom, že v obci musel být alespoň
jeden velkoodběratel. Naštěstí v té době byla zahajována výstavba Vesety a její majitel P. Souček se
zavázal, že se jako velkoodběratel přihlásí. Nyní jsou z naší regulační stanice plynu připojeny i obce
Pletený Újezd, Kyšice a Horní Bezděkov.
Uvedené období rozsáhlé výstavby bylo velice náročné a podařilo se je překonat jen díky úspěšné
spolupráci vedení obce a za pomoci některých poslanců a senátorů, ale také pochopení občanů, kterým
prováděné práce komplikovaly život.
V dalších volebních obdobích byla prováděna např. první rekonstrukce a oprava MŠ, rekonstrukce
řady místních komunikací, zejména na Valdeku, výstavba hasičské zbrojnice, rekonstrukce hrací
plochy fotbalového hřiště s novým trávníkem a zavlažováním a řada dalších akcí.
Byl také schválen první územní plán obce, který byl podmínkou pro žádosti o dotace.
Za významné považuji i to, že se nám podařilo vytvořit a schválit znak a prapor obce, které nám byly
uděleny předsedou poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V této souvislosti nemohu nevzpomenout
spolupráce s Mgr. Oliveriusem a poděkovat našim hasičům za vzornou propagaci znaku obce.
Rád vzpomínám na oslavy 750. výročí obce v roce 1999. Obrovský podíl na jejich přípravě a organizaci mělo nejen vedení obce, ale i speciální komise, na jejíž činnosti se velice aktivně spolupodíleli
kromě již zmiňovaného Mgr. Oliveriuse zejména Ladislav Holler, Antonín Hroník, ale i další členové.

8 555 401,75

BÚ 90018-nákup pož.cisterny

0,00

zrušen

530 173,22
36,63
-4 651 193,65
0,00

pokračování ze str. 1

Zažil jsem však i nepříjemné záležitosti, např. zveřejnění na titulní straně MF Dnes s obviněním, že
jsem se dopustil hrubého střetu zájmů a po trestním oznámení i vyšetřování na Policii ČR, která však
trestní řízení navrhla pro bezdůvodnost zastavit, což okresní státní zástupkyně potvrdila. Na udání
také přijela televize Prima natočit reportáž o tom, že prý bouráme „Poklasárnu“ bydlícím občanům
nad hlavou. Ve skutečnosti jsme jim však po dohodě s Pozemkovým fondem ČR zajistili náhradní
důstojné ubytování a uhradili jim přestěhování.
Tak takových bylo mých 16 let starostování. Chtěl bych za toto období poděkovat především za podporu
a pomoc rozumných občanů, za úspěšnou spolupráci všem čtyřem místostarostům – F. Stibůrkovi
(už není mezi námi), J. Veselému, J. Havlíkovi a J. Novotnému, všem tehdejším radním a členům zastupitelstva obce. Bez spolupráce těchto lidí by se popsané akce a díla nepodařilo realizovat. Takže,
ještě jednou díky!
V roce 2006 jsem již odmítl ve funkci starosty pokračovat, ale rád jsem přijal nabídku, abych novému starostovi Vl. Drábovi dělal místostarostu, protože jsem byl přesvědčen, že budeme pokračovat
v dalším rozvoji obce, zlepšování životního prostředí a další výstavbě.
Nevím, jak Vl. Dráb byl spoluprací se mnou spokojen, ale jsem přesvědčen, že byla úspěšná, zajímavá
a plodná a jsem rád, že jsem se mohl spolupodílet na dalším rozvoji naší krásné obce.
Vzhledem k mému věku a zdravotnímu stavu jsem se rozhodl již ve funkci místostarosty nepokračovat, ale budu-li zvolen, chtěl bych být jako řadový zastupitel nápomocen svými zkušenostmi a
možná i radou.
V závěru bych vás chtěl, Vážení občané, všechny požádat abyste přišli k volbám do zastupitelstva
obce a volili tak, aby se tato naše dokonale vybavená a nádherná obec dále rozvíjela, abyste tak, jako
já, měli pocit hrdosti, že jste jejími občany. Váš
František Haas

Zprávy z obecního úřadu
PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV  AKTUALIZACE ZÁŘÍ 2018
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

Zpracována, urgováno vydání
stavebního povolení; chybí
stanovisko Policie.

Ing. Dolejšová

Hledá se dotační titul.

REKONSTRUKCE ULICE V ZÁTIŠÍ

Je zpracována dokumentace.

1110

Vydáno stavební povolení.

F. Haas,
Ing. Doksanský

Hledá se dotační titul.

REKONSTRUKCE ULICE V DUBINÁCH

Je zpracována dokumentace.

1049

Je požádáno o stavební
povolení; chybí stanovisko
Policie.

Ing.Dolejšová,
p. Haas

Hledá se dotační titul.

REKONSTRUKCE ULICE u sběrného místa

Je zpracována dokumentace.

357

Požádáno o prodloužení
platnosti stavebního povolení.

Ing. Dolejšová,
p. Haas

Hledá se dotační titul.

REKONSTRUKCE ULICE U DUBU

Je zpracována dokumentace.

6500

Vydáno stavební povolení.

p. Haas

Hledá se dotační titul.

REKONSTRUKCE ULICE POD HORKOU

Je zpracována dokumentace.

9000

Vydáno stavební povolení.

p. Haas

Hledá se dotační titul.

TOSKÁNKA – DOKONČENÍ CHODNÍKŮ VČETNĚ
VSTUPŮ A VJEZDŮ

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

1000

Bude požádáno o stavební
povolení.

Ing. Dolejšová

Jde o dokončení chodníků Toskánka a jejich doplnění pro
vjezdy a vstupy. Hledá se dotační titul.

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ PRO DĚTI S UMĚLÝM
POVRCHEM

Zpracovává se změna dokumentace.

3185

Vydáno stavební povolení.

p. Peták
Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová

Jde o osvětlení a zřizení plochy s umělým povrchem.
Hledá se dotační titul.

KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ BRAŠKOV,
VALDEK – VELKÁ DOBRÁ

Probíhá realizace.

14000

Vydáno stavební povolení.

Ing. Dolejšová,
p. Haas

Byla získána dotace ze SFDI a Středočeského kraje.

11900

2100

REVITALIZACE BRAŠKOVSKÉHO POTOKA VČETNĚ Zpracovává se dokumentace pro územní
VODNÍCH PLOCH
řízení.

15000

Požádat o územní rozhodnutí.

Ing. Dolejšová

Hledá se dotační titul.

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ VODY NA ZÁLIVKU HŘIŠTĚ
- 70 m3

Je zpracována dokumentace.

1000

Požádáno o stavební povolení.

p. Peták
Ing. Dolejšová

Jde o náhradu za stávající zkorodovanou nádrž.
Hledá se dotační titul.

REKONSTRUKCE MÍSTNÍHO ROZHLASU

Nutno vysoutěžit projektanta na zpracování dokumentace opovídající současným
technologiím.

Požádat o ohlášení.

p. Laitner
Ing. Dolejšová

Hledá se dotační titul.

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

Ing. Dráb

Bude realizováno jen v případě získání dotace.

Nutno vysoutěžit projektanta na zpracoROZVOD OPTOVODIČŮ A VÝSTRAŽNÝ INFORMAČNÍ
vání dokumentace opovídající současným
SYSTÉM V OBCI
technologiím.
REKONSTUKCE OBJEKTU NA HŘBITOVĚ MALÉ
PŘÍTOČNO

Je zpracována studie. Nutno zpracovat
dokumentaci a projednat se spoluvlastníky (sousední obce).

Požádat o stavební povolení.

Ing. Dolejšová

Hledá se dotační titul.

ELEKTROMOBILITA

Nutno vysoutěžit projektanta na zpracování dokumentace.

Požádat o ohlášení.

Ing. Dráb

Záměrem je zřízení nabíjecí stanice pro elektromobily.
Hledá se dotační titul.

ROZŠÍŘENÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE

Nutno vysoutěžit projektanta na zpracování dokumentace.

Požádat o stavební povolení.

Ing. Dolejšová
P. Horník

Jedná se o rozšíření zbrojnice doplněné o podzemní nádrž
vody. Hledá se dotační titul.

OBJEKT PRO RYBÁŘE A MLADÉ HASIČE VČETNĚ
EL. PŘÍPOJKY

Nutno vysoutěžit projektanta na zpracování dokumentace.

Požádat o stavební povolení.

Jde o náhradu za nevyhovující objekty vč. elektro přípojky.
Hledá se dotační titul.

SPORTOVNÍ HALA

Je zpracována dokumentace.

Vydáno stavební povolení.

Jde o výstavbu sportovní haly, vedle hřiště J. Valeše.
Fotbalisté halu nepožadují. Hledá se dotační titul.

CHODNÍK VALDEK – DRUŽEC

Je zpracována dokumentace.

Vydáno stavební povolení.

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Jde o část chybějícího chodníku, před RD směr Družec.
Hledá se dotační titul.

CHODNÍK VALDEK – HORNÍ BEZDĚKOV

Je zpracována dokumentace.

Vydáno stavební povolení.

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Jde o část chybějícího chodníku, před RD směr Horní
Bezděkov.
Hledá se dotační titul.

p. Laitner
Ing. Dráb

Hledá se dotační titul.

Ing. Dráb
Ing. Dolejšová

Záměrem je úspora energie a zlepšení klimatizace
obecních objektů.
Hledá se dotační titul.

50000

SYSTÉM PRO RYCHLOU DISTRIBUCI HLAS. ZPRÁV
VAROVNÉHO NEBO INFOR. CHARAKTERU PŘI
Nutno zpracovat studii.
MIMOŘÁD. UDÁLOSTECH
TEPELNÁ ČERPADLA DO OBECNÍCH OBJEKTŮ

Nutno vysoutěžit projektanta na zpracování dokumentace opovídající současným
technologiím.

CENTRUM SLUŽEB BRAŠKOV

Je zpracována dokumentace.

OBNOVENÍ CESTY Z DUBIN A ODVODNĚNÍ NA
VESELOV

Zpracováno geodetické zaměření. Nutno
zpracocovat studii a dokumentaci.

PRODLOUŽENÍ CHODNÍKU VALDEK–DRUŽEC

Nutno vysoutěžit projektanta na zpracování dokumentace.

PRODLOUŽENÍ CHODNÍKU VALDEK–HORNÍ
BEZDĚKOV

Nutno vysoutěžit projektanta na zpracování dokumentace.

Vydáno stavební povolení.
Vlastník sousedního pozemku
Ing. Dolejšová
podal odvolání proti stavebnímu
povolení na Střed. kraj.

V objektu bude zřízeno zdravot. zařízení a prodejna.
Hledá se dotační titul.

Požádat o územní rozhodnutí.

Ing. Kolrusz

Záměrem je propojení polní cesty v Dubinách s lesem na
Veselově.
Hledá se dotační titul.

12000

Požádat o stavební povolení.

Ing. Dráb
Ing. Dolejšová

Záměrem je bezpečné propojení pro chodce mezi obcí
Braškov a Družec.
Hledá se dotační titul.

17000

Požádat o stavební povolení.

Ing. Dráb
Ing. Dolejšová

Záměrem je bezpečné propojení pro chodce mezi obcí
Horní Bezděkov.
Hledá se dotační titul.

20000

KOMENTÁŘ K „PROGRAMU ROZVOJE OBCE BRAŠKOV“
Předpokládaná aktualizace “PROGRAMU ROZVOJE” je doplněna či upravena o aktuální údaje či změny. Pro všechny úpravy zbývajících v Programu uvedených komunikací je zpracována dokumentace a
pro většinu z nich je vydáno i stavební povolení. Jejich realizace je bohužel zatím závislá na nedostatku ﬁn. prostředků. Předpokládáme vypsání vhodného dotačního titulu, který bychom mohli okamžitě
s ohledem na uvedený stav připravenosti akcí využít. Jedinou akcí tohto charakteru je Chodník Valdek – V. Dobrá, jehož výstavba probíhá v roce 2018 z prostředků dotace. V současné době jsou vydána
stavební povolení i na chodníky do Družce a Bezděkova. Pro obnovení cesty z Dubin a odvodnění na Veselov bylo zpracováno geodet. zaměření jako podklad pro jednoduchý projekt a jednání s vlastníky
pozemků. K rekonstrukci hřbitova M. Přítočno se 25.10.2017 sešli starostové všech čtyř obcí, které hřbitov vlastní a projednali jsme možnosti a návrhy řešení a uzavřeli dohodu o úhradě nákladů na
přípravu a realizaci rovným dílem. Nově b yla do Programu zařazena akce “Akumulační nádrž vody na hřišti”, “Rozšíření hasičské zbrojnice” a Chodníky Valdek – Družec a Valdek H. Bezděkov. Pilotní projekt
a změna územního plánu – Změna ÚP č. 1 byla schválena zastupitelststvem obce dne 16.7.2018 a z “Programu rozvoje obce” je již vypuštěna. Tato aktualizace Programu rozvoje obce byla projednána na
70. schůzi Rady obce Braškov dne 3.9.2018.
František Haas

Zprávy z komisí
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI BRAŠKOV
Obec Braškov patří bezesporu k jedněm z nejúspěšnějších obcí v regionu v oblasti péče o životní
prostředí a infrastrukturu. Jedním z důkazů tohoto tvrzení je intenzivní zájem o bydlení v naší obci.
Současné obecní zastupitelstvo se plně ztotožňuje s posláním místního občanského sdružení Česká
vesnice, jehož hlavním cílem je udržet venkovský ráz našeho sídla a nepodléhat tlakům lobbistů a
developerů na nákup a zástavbu pozemků v katastru obce. Proto je věnována mimořádná pozornost
neustálému zdokonalování Územního plánu obce. Jeho změna v tomto smyslu byla schválena Obecním
zastupitelstvem na veřejném zasedání v červenci tohoto roku.
Avšak udržitelný rozvoj životního prostředí klade vysoké nároky na výdaje obecního rozpočtu.
Přestože usilujeme výhradně jen o realizaci projektů s dotacemi státních fondů, bude zřejmě nutno
na čas investiční trend zpomalit. Značné výdaje jdou na údržbu rozsáhlé obecní zeleně, rybníků
a sportovišť. Vysoké výdaje jdou také na vrub odpadového hospodářství, kde by však bylo možno
snadno ušetřit. Mezi největší položky patří svoz směsného odpadu a svoz bioodpadu ze
sběrného místa v obci.
Směsný, či netříděný odpad by se měl vlastně nazývat „směšný“, neboť k němu (až na výjimky)
není žádný důvod, pokud je dodržována zákonná povinnost třídění. Opakovaně upozorňujeme,
že se blíží rok 2023, kdy se tento odpad přestane pro budoucí generace schovávat pod zem v tzv.
řízených skládkách, ale bude se vozit ke spalování až k Mělníku. Stejně to řeší i západní Evropa,
avšak s tím rozdílem, že má netříděného podstatně méně. Zmíněnou výjimkou pro použití šedé
popelnice jsou hygienické ubrousky, dětské pleny apod., které při vhazování do WC představují v
celoevropském měřítku hrozbu poruchovosti čistíren odpadních vod (ČOV). Tyto hygienické potřeby
nejsou vyrobeny z buničiny, jak se mnozí mylně domnívají, ale z umělohmotných textilií. Textilie
nejenže ucpávají česla a zařízení ČOV, ale znečišťují i vodní toky za ČOV, jak jsme již
mnohokrát upozorňovali.
Pokud jde o bioodpad, je nutno vzít na zřetel, že nejde o odpad v pravém smyslu slova, ale o surovinu k produkci kompostu. Před desítkami let by nikoho nenapadlo likvidovat trávu, protože
si lidé na venkově ještě navíc pronajímali na sečení části silničních příkopů. Travou, senem a
zbytky z kuchyně se krmilo domácí zvířectvo. Králíci a slepice byly chovány téměř v každé nemovitosti. Braškov je venkovské sídlo pro lidi, kteří chtějí přirozeně vlastnit kousek vlastní zahrady
nejen pro anglický trávník, ale pro pěstování okrasné zeleně, případně vlastní zeleniny či ovoce.
Vidíme dokonce i návrat k chovu domácích zvířat. Při této bohulibé činnosti se však neobejdou
bez vlastního kompostu. Vhodné je dvoufázové kompostování – urychlovací kompostér a volný
kompost. Jde o přirozenou recyklační činnost blízkou přírodě, ke které jsme vyzýváni po právu
sdělovacími prostředky už řadu let. Avšak těm, kteří se spokojí pouze se sečením trávníku, lze
doporučit pravidelný 14denní svoz v hnědých bionádobách velikosti 120 nebo 240 l, které lze
pronajmout prostřednictvím obecního úřadu. Roční pronájem činí 720 nebo 920 Kč. Do těchto
nádob lze ukládat, stejně jako do kompostéru, nejen sečenou trávu, ale i zeleň z údržby zahrady,
popel ze spalování dřeva a kuchyňský odpad. Větve z jarního prořezu stromů lze po usušení
využít jako palivo do krbu.
Sběrné místo pro odpad nezaměňujme se Sběrným dvorem. Pro zřízení Sběrného dvora ve
stávající lokalitě nebylo možné zajistit potřebné technické předpoklady a jiné vhodnější místo v obci
jsme nenašli. Potřeba sběrného místa byla vyvolána zejména nutností oploceného prostoru pro svoz
objemného odpadu. Proto ani obsluha není trvalá, ale jen občasná. Kontejnery pro mobilní

STROMY PRO ŽIVOT
Skončily letní prázdniny a s nimi odešla i letošní vlna úmorného vedra. Po řadě skutečně tropických týdnů si příroda konečně trochu vydechla. Svlažena několika deštíky probouzí se opět
k životu i zeleň. Tam, kde po většinu léta byla jen suchá step, objevuje se opět zelená tráva. Extrémní počasí letošního léta potrápilo lidi, zvířata i rostliny. Zemědělci, chovatelé i zahradníci
začínají sčítat škody. Podle meteorologů a klimatologů se máme připravit na to, že se podobný
scénář počasí bude opakovat.
Stále častěji slýcháme o nutnosti lépe hospodařit s dešťovou vodou a potřebě zadržet vodu
v krajině. K tomu významně pomáhá vysazování stromů a remízků, obnova polních cest a alejí.
Zeleň a zejména stromy pomáhají i citelně ochladit prostředí v sídlech. Troufám si říci, že v tomto
ohledu jde obec Braškov opravdu s dobou. (Možná ji i trochu předběhla.) Za posledních deset let
bylo v katastru obce vysazeno více než 1100 nových stromů a to jak v intravilánu obce, tak na
přilehlých polních cestách a cyklostezkách.
Vypěstovat pěkný strom ovšem není ani snadná, ani krátkodobá záležitost. Výsadbou vše teprve
začíná. Všechny vysazené stromy je třeba několik let pečlivě ošetřovat. Průběžně je u všech
vysazených stromů prováděna kontrola a opravy kotvení, výchovný řez, přihnojování a ochrana
proti škůdcům. V obdobích sucha jsou mladé stromky také pravidelně zalévány, což při tomto
počtu není vůbec snadné. Letošní léto bylo zejména pro nejmladší výsadby staré jen 2–3 roky
zatěžkávací zkouškou. Přes veškerou vynaloženou námahu některé stromky nepřežily. Boj s počasím ovšem nevzdáváme. V nejbližším možném výsadbovém termínu budou všechny uschlé
stromky nahrazeny novými.
Jsme si vědomi toho, že funkce stromů v krajině je jedinečná a nenahraditelná. Ale jak říká čínské přísloví: Kdo sází strom, nemůže čekat, že bude odpočívat v jeho stínu. A tak i když skutečný
užitek z nich budou mít asi až naše děti a vnoučata, některé aleje jsou už teď příjemnou oázou
a domovem pro řadu druhů zvířat, ptáků a hmyzu. Podle předpovědí nás čeká krásný podzim.
Neváhejte proto a vyjděte i vy na procházku do přírody, projděte si krásné aleje a potěšte oko i
ducha pobytem v krajině, natrhejte si svobodně jablka, švestky či hrušky a vyprávějte dětem či
vnoučatům o stromech a přírodě.

alej U Křížku

svoz objemného odpadu na 3 místech obce se neosvědčily, protože se tato místa rázem stala neřízenou skládkou odpadů všeho druhu. Termín občasného otevření sběrného místa je možno zjistit
na obecním úřadu, pokud není avizován letákem do schránek domů.
Hospodaření s odpady se řídí Obecně závaznou vyhláškou č.1/2015.
Plasty včetně PET lahví se ukládají po sešlapání do značených plastových pytlů s nalepenou
známkou. Obojí je k dispozici za poplatek 10 Kč na úřadu. Měsíční svoz od domu.
Papír lze stejným způsobem ukládat do pytle s logem s odvozem od domu, nebo zpeněžit ve sběrnách, případně do modrých kontejnerů v okolních městech zdarma.
Sklo čiré i barevné se ukládá do zelených kontejnerů na 7 místech v obci.
Železo, barevné kovy a elektroodpad lze po telefonické domluvě s hasiči každou středu, nebo
kovy zpeněžit ve sběrnách a Elektroodpad odevzdat v prodejnách elektro.
Nebezpečný odpad je svážen mobilním sběrem na 3 místech obce v termínu oznámeném
letákem.

Stavební odpad není odpadem komunálním a proto se odstraňuje v souladu se zákonem na vlastní
náklady stavebníka.
Komunální odpad se stává majetkem obce pouze za předpokladu, že jej občan uložil na místo určené
obecně závaznou vyhláškou č. 1/2015.
Absolvoval jsem mnoho seminářů na téma Odpadové hospodářství na krajské i celostátní
úrovni a mám některé současné informace i ze západní Evropy. Proto si dovolím uvést aktuální
poznatky:
• Největším hitem je pytlový sběr tříděných složek od domu, protože není třeba s odpadem dále
nikam chodit.
• Pytle pro tříděný odpad jsou k dispozici zdarma a jsou průhledné (snadná kontrola).
• Pro směsný odpad jsou pytle červené barvy a za vysokou cenu (analogicky u nás červená známka
nejdražší).
• Je nemyslitelné, že by si někdo dovolil odpad dávat jinam a založil černou skládku.
• Sběrný dvůr ani hnízda kontejnerů nejsou pro hezkou vesnici vhodným řešením.
• Největší donášková vzdálenost je 90 m (převážně městské aglomerace).
• Bez motivačního systému není možné dosáhnout přijatelnou úroveň třídění.
Jsme velmi rádi, že se nám podařilo v obci udržet výrazný motivační systém na rozdíl od převládajícího nivelačního jednotného poplatku na občana. Roční úspory na nemovitost jsou pak skutečně
přímo úměrné kvalitě třídění. Jako příklad poslouží 2 různé domy obývané 4 osobami, přičemž
v prvním se třídí nedbale a ve druhém důsledně:
1. Netříděný odpad včetně plastů v šedé popelnici s červenou známkou
1840 Kč
hnědá bionádoba 240 l
920 Kč
poplatek za svoz 4 × 100 Kč
400 Kč
celkem
3160 Kč
2. Zbytkový odpad ve 4 šedých popelnicích s bílou jednoráz. známkou 4 × 65 260 Kč
plasty ve 12 pytlech × 10 Kč
120 Kč
bioodpad kompostován (navíc není třeba kupovat zeminu)
0 Kč
poplatek za svoz 4 × 100 Kč
400 Kč
celkem
780 Kč
Roční úspory 3160 – 780 = 2380 Kč ve prospěch 2. domu, kde se důsledně třídí odpad.
Tyto úspory na Váš rodinný dům se projeví dále i úsporou na množství a četnosti svozů směsného
odpadu, který zatěžuje obecní rozpočet částkou nejméně 100 tis. Kč/rok.
Pokud se Vám v Braškově opravdu líbí, zamyslete se nad tím, zda by nebylo na čase začít lépe třídit
a tuto částku investovat raději do zvelebení obce.
Ing. Jiří Kolrusz, komise životního prostředí

alej Za Hájem

Hasiči informují
VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ
3. čtvrtletí letošního roku byl pro naše Braškovské Mladé hasiče veleúspěšný.
Na okresním kole hry Plamen, které se konalo 25. – 27. 5. 2018 v Plchově se podařilo zvítězit jak
mladším žákům Soptíkům, tak i starším žákům Tazmánům.
Tazmáni tak poprvé za Braškov postoupili na Krajské kolo, které se konalo 15. – 16. 6. 2018 ve Vlašimi.
Kde jsme i přes velice dobré časy (jako např. v ZPV se umístili na 6. místě) byli na celkovém 12. místě.
Ten samý víkend se konalo i krajské kolo dorostu, kam nám také postoupilo několik studentů. Za
mladší dorostence v jednotlivcích si zaběhl V. Burger pro celkové 6. místo. Dále za družstvo dorostenek,
které bylo vytvořeno společně za Okres Kladno bojovaly i naše děvčata J. Skopová, M. Molavcová, H.
Laitnerová. Celkově se umístily na 10. místě.
Tento rok 2018 nazýváme ZLATÝM ROKEM a tak bychom chtěli pokračovat i v nové sezóně.
CO NÁS ČEKÁ V NOVÉ SEZÓNĚ 2018–2019:
Závody – požární útok a štafeta dvojic 8. 9. 2018 v Plchově
požární útok 22. 9. 2018 ve Hřebči
běh 60 m a 100 m s překážkami 23. 9. 2018 v Brandýsku
branný závod ZPV 6. 10. 2018 POZOR POŘÁDÁME JEJ NA BRAŠKOVĚ – START I CÍL JE NA
FOTBALOVÉM HŘIŠTI. Přijďte se podívat a podpořit braškovské závodníky.
Letos pořádáme nábor i do přípravky od 4 let (6. 9. a 13. 9. 2018).
Držte nám prosím palce v nové sezóně. Zároveň děkujeme za veškerou podporu Obci Braškov, jednotce
dobrovolných hasičů a celému Sboru dobrovolných hasičů Braškov.
SCHŮZKY MLADÝCH HASIČŮ JSOU KAŽDÝ ČTVRTEK OD 17:00 HOD.
PŘI HEZKÉM POČASÍ JSME NA TOSKÁNCE, V PŘÍPADĚ DEŠTĚ NEBO ZIMY
CHODÍME DO BUDOVY MUZEA NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI.
Markéta Chalupová, hlavní vedoucí Mladých hasičů

Knihovna

Z mateřské školy

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ? VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
BELETRIE
Bauer, J. : O život princezny
Bauer, J. : Prahu rdousí strach
Bílek, J. : Prokletí vladyckého rodu
Bomannová, C. : Čas vlčích máků
Ciprová, O. : S cejchem ďábla
Černá, J. : Útesy
Češka, S. : Případ českého knížete
Devátá, I. : Kde spí lufťáci
Flaubert, G. : Paní Bovaryová
Francis, D. : Expert
Jakoubková, A. : Ideální manžel z nebe nespadne
Lindseyová, J. : Nádherná bouře
Loukotková, J. : Křik neviditelných pávů
Mlynářová, M. : Dokud držím pohromadě
Mlynářová, M. : Důchodkyně nestřílejte
Mlynářová, M. : Kdo nehřeší, nežije
Niedl, F. : Království meče
Roberst, N. : Blízko plamene
Sims, G. : Proč máma pije
Steel, D. : Modrooký chlapec
Steel, D. : Rozbouřené vody
NAUČNÁ LITERATURA
Bauer, J. : Rožmberkové – první po králi

Bodensteiner, S. : Grilujeme
Diestler, R. : Česko v kostce
Kocourek, J. : Pozoruhodná místa naší vlasti
Kovářová, D. : Jak se žije padesátkám
Nejkrásnější české výlety
Neuman, J. : Nejlepší hry do kapsy
Pinske, J. : Orchideje
KNIHY PRO DĚTI
Hecker, F. : Průvodce přírodou pro děti
Hoňková, I. : Mami, tati, chci být rybářem
Jarolímková, S. : Knížka pro zvídavé děti
Ka anová, I. : Eda a Ferda
Lecreux, M. : Příručka pro kluky dobrodruhy
Lecreux, M. : Příručka pro šikovné holky
Martišková, P. : Léto na vodě
Martišková, P. : Léto s frajerem
Martišková, P. : Útěk za láskou
Martínek a dopravní značky
Němeček, J. : Čtyřlístek na nebezpečném ostrově
Palaciová, R. J. : Neobyčejný kluk
Peroutková, I. : Anička v zahradě
Peroutková, I. : Valentýnka a narozeniny
Válková, V. : Karel IV. Slavný český král
Zimová, M. : Trampoty kocoura Toma

Prázdniny plné sluníčka nám utekly jako voda a věříme, že pro všechny byly plné pohody, radosti
a krásných zážitků. V pondělí 3. 9. 2018 jsme ve školce přivítali spoustu nových kamarádů a
doufáme, že se jim i jejich rodičům bude v naší školce líbit. Stejně jako v předchozích letech budou ve školce pro děti různá divadelní představení, budeme jezdit na výlety a pořádat zajímavé
programy s tematickým zaměřením (ekologické vycházky, karnevaly, Mikulášskou diskotéku
apod.). Nezapomeneme ani na tvořivá odpoledne pro rodiče a děti, která se stala velmi oblíbená.
V letošním roce, k vánočnímu a velikonočnímu tvoření, bychom rádi pro rodiče a jejich děti
uspořádali Halloweenské tvoření. Rádi bychom navázali na předchozí spolupráci s místní knihovnou, která nám umožnila pravidelné návštěvy v knihovně, při kterých se děti měly možnost
seznámit s prostředím knihovny a posílit si zájem o knihy. Nezapomeneme ani na zájmové kroužky,
především kroužek angličtiny, keramiky a jógy pro děti. Všichni se moc těšíme na další rok plný
příjemných zážitků a pohody.
Kolektiv MŠ Braškov

BABY KLUB BRAŠKOV

PŮJČOVNÍ DOBA: STŘEDA 16.00–18.30
Věra Přibylová, knihovnice

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE
Fabelová, Renate : NAPOLEONŮV SYN
Autorka nás seznamuje se zajímavými detaily ze života světem opuštěného „císařského prince“.
S vroucími sympatiemi a ženskou intuicí nám dává nahlédnout do osudu Napoleonova syna, jenž se
stal pouhou hříčkou politických sil.
Radingerová, Elli H. : MOUDROST VLKŮ
Autorka vypráví napínavé příběhy, které dokládají vlčí smysl pro hodnoty jako jsou rodina, trpělivost
nebo pozornost, ale současně nám ukazuje, že se od vlků můžeme naučit jak překonávat neúspěch
nebo smrt blízkých. Vlci totiž mají s námi mnohem víc společného, než připouštíme.

Okénko pro děti
Všem dětem přeji pohodový nový školní rok. Ať se
vše daří a hodně úspěchů, ke kterým může pomoci
i dobrá kniha z naší knihovny. Máme pro vás také
interaktivní mluvící knihy. Novinkou jsou mluvící
knihy DINOSAUŘI, HRAVÁ ANGLIČTINA, MOJE
PRVNÍ ČÍSLA, HRAVÁ PŘÍRODOVĚDA a ČLOVĚK
A PŘÍRODA.
KNIHOVNA JE OTEVŘENA KAŽDOU STŘEDU OD 16
DO 18:30 HODIN.
Těším se na vaši návštěvu.
Věra Přibylová, knihovnice

Zveme všechny děti do 3 let (s maminkami, nebo
v doprovodu jiné dospělé osoby ), které si chtějí
společně pohrát a zacvičit, k setkávání v příjemném
prostředí klubovny v zrekonstruovaném podkroví
obecního úřadu (prostory výtvarné dílny).
Za pěkného počasí chodíme také na procházky
do přírody.
Vstup hlavním vchodem úřadu, kočárky
parkujeme v chodbě úřadu.
S sebou přezůvky a dobrou náladu.
Kontakt: Pavlína 602 403 539
FB: BABY KLUB BRAŠKOV
email: pavlina-novotna@seznam.cz

Letní ohlédnutí

Zprávy z komisí

Vážení přátelé, spoluobčané!
V roce 1963 pronesl Martin Luther King svůj slavný projev „Mám sen“. Ten projev byl o svobodě,
rovnosti a nenásilí. Já měl vždy taky svůj sen. Aby se lidi sešli, popovídali si, seznámili se s dalšími, dobře se bavili, odpoutali se od starostí všedních dnů při poslechu dobré muziky a měli pak
hezké vzpomínky v duši na příjemnou událost.
Neměl jsem ale odvahu si tento svůj dávný sen naplnit.
Až jednou za mnou přišel Pavel Stádník – Pončo, s návrhem uspořádání festivalu. Tak vznikl
festival Valdecký léto. Pravda, první 2 ročníky byly trochu rozpačité. Letošní festival byl ale
již, dle mého názoru, někde jinde. Přišlo cca 750 lidí, vybralo se kolem 52 000 Kč, navzdory
strašnému počasí. Větru a dešti stále ještě neporučíme. Peníze opět půjdou na podporu Letohrádku Vendula.
Nechci tento článek dále natahovat, ale dovolte mi ještě jednou poděkovat všem sponzorům,
lidem, kteří se na organizaci podíleli, lidem, kteří vybírali vstupné, lidem, kteří nevolali policisty. Hlavně však všem, kteří přišli na Háj. Vypadali spokojeně. Byli přátelští, nekonfliktní,
svobodomyslní, plně se bavící, tancující i jen tak stojící, ale hlavně spolu venku a ne u televize
či počítače.
Mám stále svůj sen. Aby nikdy neplatila slova básně, co jsem napsal v roce 1978, v době hluboké
totality:

VĚNUJME ZVÝŠENOU POZORNOST
VENČENÍ PSŮ

Šťastlivci? Vymřeli.
Poctivci? Vymřeli.
Kreténi? Přežívaj,
zlatý tele uctívaj.
Těším se na Valdecký léto 2019! Těším se na vás.
Mojmír Konečný

Nepodceňujme venčení psů. V neděli 2. září
2018 kolem 18. hodiny došlo u Valdeckého Háje
k napadení naší občanky a jejího psa jiným
psem. Vážně zraněni byli jak dotyčná, tak i
její pes. Stížnosti na psy tohoto majitele řeší
komise pro veřejný pořádek již od roku 2009.
On ještě počátkem letošního roku odmítal
respektovat Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2016, která jednoznačně vymezuje
pouze 2 místa v katastru obce pro tzv.
volné pobíhání psů, avšak i zde musí být
pes pod neustálým dohledem a přímým vlivem
majitele. Kromě těchto míst musí být pes
veden pouze na vodítku a navíc při míjení
se psy i lidmi musí být vodítko zkráceno
na bezpečnou délku. To proto, aby nedošlo
ke vzájemnému kontaktu psů, pokud s tím
nesouhlasí obě strany! K napadení došlo zjevně
právě proto, že tento majitel vodítko nezkrátil a navíc svého agresivního psa neopatřil ani náhubkem. Berme na vědomí, že ani nejlepší kynologové nejsou schopni předem odhadnout
vzájemné reakce psů při náhodném setkání! Proto je nutno zpočátku nespěchat s vzájemným seznamováním psů ani při zkráceném vodítku. Doporučujeme znovu pečlivě prostudovat
zmíněnou OZV č.2/2016, která byla opakovaně zveřejněna včetně komentáře v Braškovských
novinách v červnu t.r. a je také na webu obce. Je nutno vzít v úvahu, že se jedná u nás již o druhý
případ zranění člověka psem.
Závěrem znovu opakujeme, že si přejeme, aby se lidé zamysleli a vzájemná potkávání lidí i pejsků
se tak konečně stala příjemnou společenskou záležitostí pro seznamování a konverzaci.
Ing. Jiří Kolrusz, komise životního prostředí

OBRAZEM: VÝSTAVBA CHODNÍKU NA
VELKOU DOBROU

C v ič en í p ro ž eny ka ždého v ěku
POSILOVÁNÍ PROBLÉMOVÝCH PARTIÍ
ZPEVŇOVÁNÍ POSTAVY, SPALOVÁNÍ TUKU
HIHNWLYQtFtOHQpSRVLORYiQtSUR]DSRMHQtYâHFKVYDOģ
NUýQtSiWHě]iGRYpVYDOVWYREěLâQtSHNiýDGDOât 

předcvičuje Bára

budova muzea sportu Valdek (na hřišti)

PONDĚLKY 19 – 20 hod.,
INFORMACE na tel. čísle 723 657 473

NEHLEDEJ VÝMLUVY PROČ TO NEJDE,
ZAČNI OD 3. ZÁŘÍ SE MNOU !!!


A léta běží…


SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Rozloučili jsme se s naší občankou:
Věra DOKSANSKÁ

Rád/a maluješ, kreslíš a tvoříš ze všech různých materiálů?
Tak přijď do naší malé výtvarné dílny.

4. 8. 2018 (89 let)
Čest její památce

Narodili se:
Theodor Karel TODOROV
Alžběta SOUČKOVÁ
Anna ONDRÁČKOVÁ

20. 5. 2018
24. 6. 2018
26. 6. 2018
Blahopřejeme

Určeno:
Kdy:
Kde:
Vedoucí:
Info:

dětem od 8 do 15 let
každý pátek od 16.00 do 18.30
začínáme 5. 10. 2018
na obecním úřadě Braškov
Věra Přibylová, Kateřina Dolejšová
V. Přibylová, tel. 722 27 33 44
K. Dolejšová, tel. 604 98 80 35

z knihy Hrátky pro šikuly

Sport
FOTBALOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE
Dne 1. 9. 2018, byl pro mladé sportovce nejen z Braškova uspořádán tradiční
fotbalový turnaj mládeže – Memoriál Antonína Drába. Za účasti družstev ze
Hřebče, Kladna, Unhoště a domácích se malí fotbalisté snažili překonat nejen soupeře, ale i počasí, které tentokrát celé akci moc nepřálo. I přes to naši
braškováčci velice překvapili. Po rozpačitých výkonech v základní skupině –
dvě prohry a jedna remíza, ve ﬁnálové skupině překvapili vyřazením jednoho
z favoritů – SK Kladno, výhrou 2 : 1, a ve ﬁnále pak podlehli Unhošti 2 : 5.
Výbor SK Braškov tak velice upřímně děkuje našim hráčům za
vzornou reprezentaci obce.
SK Braškov pořádá nábor dětí do svého fotbalového oddílu
v ročnících 2012–2006. Tréninky pondělí a středa od 17:00,
pro bližší informace kontakt Michal Bach, tel.: 605 144 717

Oční nemoc
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jméno

3. díl
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Trknutí
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Africký kmen
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Chem. zn.
radia
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Náhražka juty
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palác

Ženské jméno

Pálený cukr

Fotbal. klub
v Haagu

Ryba

Systém
vstřikování

Ta, která klade
oka

Část Prahy

Babička
(německy)

Autoservis
v Praze
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ﬁlmová
postava

Jeden (angl.)
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skupina

Vápencové
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Obuv
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Dvůr španělského domu
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údery

Značka
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k setí
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Elektronka

Třísky
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Rolna

Atom
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Válečný stroj
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část Prahy

Mužské jméno
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Pozdrav

SPZ vozidel
Karviné
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Síly NATO
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(zkr.)
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(zastarale)

Přístav
(zastarale)

Domácí zvíře

Psář
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Chem. zn.
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Domácí žen.
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Čas

Planetka

Likér

Posvátný býk

Šelma
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Pomůcka: ADO, AMODO, Choji, Itha, LDI, Ojen, RTT, Soar, Skar, Tomi

Zájmeno
neurčité

