BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

prosinec 2015

Ročník: 25 Číslo: 4

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

7. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV
které se koná

VE PONDĚLÍ 21. PROSINCE 2015 V 17.00 HOD.
NA OBECNÍM ÚŘADĚ BRAŠKOV
s tímto programem:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Zahájení
Kontrola plnění usnesení 6. zasedání ZO
Změna č. 5 rozpočtu obce na rok 2015
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 a rozpočtový výhled na r. 2017-2019
Různé:
• Výběr zhotovitele a smlouva na TDI na akci: „Revitalizace rybníku
Braškov“
• Výběr zhotovitele na akci: „Rekonstrukce oplocení sportovního areálu
J. Valeše“
• Výběr zhotovitele na údržbu veř. zeleně na rok 2016-2018
• Smlouva o výpůjčce sportovního areálu J. Valeše
• Darovací smlouva od spol. s r.o. Stavimat
• Komunikace U Hřiště ocenění a přijetí do majetku
• Protihlukový val u komunikace R6
• Pořízení el. časomíry na fotbalové hřiště
Diskuse
Usnesení a závěr

Rozsvícení vánočního stromu 29. 11. 2015

Štastné a veselé Vánoce,
pohodový rok 2016 a pevné zdravíčko
přeje starosta Vladimír Dráb
Kontrola plnění usnesení 6. zasedání zastupitelstva
obce konaného 30. 9. 2015
Zastupitelstvo schválilo aktualizaci Programu výstavby obce. Tento program je při schůzích rady
obce pravidelně projednáván, upřesňován a aktualizován. Výsledkem je návrh Programu výstavby obce,
který předkládáme 7. zasedání zastupitelstva obce. Dále zastupitelstvo schválilo 3. změnu rozpočtu
na r. 2015. Rada obce na základě pověření zastupitelstva schválila změnu č. 4, zahrnující sponzorský
dar ve výši 200 tis. Kč. Zastupitelstvu na 7. zasedání pak předkládáme návrh změny č. 5 rozpočtu obce
na rok 2015 spolu s návrhem rozpočtu obce na rok 2016 a rozpočtovým výhledem na r. 2017–2019.
6. zasedání zastupitelstva obce schválilo vyhlášky č. 1 o svozu a likvidaci komunálního odpadu
a vyhlášku č. 2, o poplatcích za komunální odpad. Tato 2. vyhláška nebyla v souladu se zákonem a
byla proto stažena v době vyvěšení z úřední desky a nenabyla právní moci ani účinnosti.
6. zasedání zastupitelstva také odsouhlasilo uzavření dodatků a smluv a přijetí sponzorských darů
od PKB a.s. (1 mil. Kč), Vesety s.r.o. (100 tis. Kč) a od ing. P. Vacka (200 tis. Kč). Všechny tyto dotace
jsou zahrnuty do změny č. 5 rozpočtu obce na r. 2015, předkládané na 7. zasedání zastupitelstva.
Konečně 6. zasedání pověřilo starostu obce podpisem schválených a odsouhlasených smluv.
Všechny uvedené smlouvy a dodatky byly starostou podepsány.
František Haas, místostarosta

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
Usnesení

Usnesení

6. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne
30. září 2015 na OÚ Braškov

21. schůze rady 23. 11. 2015

Zastupitelstvo obce po projednání:
a) schvaluje:
1. Aktualizaci „Programu výstavby obce“
2. 3. změnu rozpočtu obce na rok 2015
3. Smlouvu o sběru, svozu a odstranění směsného komunálního odpadu a sběru, svozu a zajištění
nakládání s vytříděnými složkami komunálního odpadu se spol. s r.o. AVE Kladno s účinností od
1. 1. 2016
4. Návrhy obecně závazných vyhlášek č. 1/2015 o svozu a likvidaci komunálních odpadů a č. 2/2015
o poplatku za komunální odpad
5. Smlouvu s ing. Rysem o provedení technického dozoru investora na akci: „Rekonstrukce místních
komunikací v obci Braškov“
b) souhlasí:
1. S uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru ze dne 1.9.2014 s Českou spořitelnou a.s., určeného
ke koﬁnancování dotačních titulů
2. S přijetím sponzorského daru od PKB a.s. ve výši 1 mil. Kč na koﬁnancování dotovaných akcí
3. S přijetím sponzorského daru od ﬁrmy VESETA s.r.o. ve výši 100 tis. Kč pro mladé hasiče a fotbalisty
4. S uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací na akci „Stavební úpravy
a rozšíření kapacity MŠ Braškov“ a navýšením o 25.608,44 Kč bez DPH
5. S přijetím sponzorského daru od ing. Petra Vacka ve výši 200 tis. Kč na bezpečnost obce a kamerové systémy

Rada obce Braškov po projednání:
•

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

•

souhlasí
• s uzavřením smlouvy o obstarání věci na rok 2016 se Psím útulkem Bouchalka ve výši
20 tis. Kč
• s návrhem na vyplacení roční odměny ředitelce MŠ
• s oceněním komunikace U Hřiště reprodukční cenou
• s návrhem rozpočtu obce na rok 2016

•

schvaluje
• žádost ředitelky MŠ na přijetí ﬁnančních darů pro MŠ ve výši 11 tis. Kč
• doplnění a úpravu programu 7. zasedání zastupitelstva
• program 22. schůze rady

Zprávy z komisí

c) pověřuje:
starostu obce
podpisem dnes schválených a odsouhlasených smluv
OBEC BRAŠKOV ZÍSKALA DOTACE

Usnesení
18. schůze rady 21. 9. 2015
Rada obce Braškov po projednání:
•

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

•

souhlasí
• s návrhem 3. změny rozpočtu na r. 2015
• s návrhem nové smlouvy s AVE Kladno s.r.o. na svoz komunálního odpadu
• s návrhy obecně závazných vyhlášek o svozu a poplatku za likvidaci komunálního odpadu
• s uzavřením smlouvy o pronájmu rybníka Braškov Státnímu rybářství Mšec
• s pořízením el. časomíry na Stadion J. Valeše na Valdeku

•

schvaluje
• program 19. schůze rady dne 12. 10. 2015
• aktualizaci programu 6. zasedání zastupitelstva 30. 9. 2015

Začátkem letošního roku se podařilo Obci Braškov získat dotaci z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Střední Čechy 2007–2013 (dále jen ROP) na rekonstrukci
tří komunikací. Tento program se soustřeďuje na podporu rozvoje regionu a je určen pro čerpání
ﬁnančních prostředků z fondů Evropské unie. Celkové náklady projektu s názvem Rekonstrukce
místních komunikací se přiblížily ke 7,6 miliónům korun, z nichž přibližně 5,7 miliónů korun
tvořil ﬁnanční příspěvek od ROP SČ. Zbývající náklady, 1,9 miliónů korun, uhradí Obec Braškov ze
svého rozpočtu. Zhotovitelem projektu byla společnost FRONĚK spol. s.r.o. z Rakovníka. Technický
dozor stavby prováděl Ing. Jan Rys a administraci projektu zajistil Ing. Jiří Wiesner.

19. schůze rady 12. 10. 2015
Rada obce Braškov po projednání:
Ulice V Podlískách
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• zprávu o ﬁnančním hospodaření k 30. 9. 2015

•

souhlasí
• s ubytováním a ustanovením P. Pláničky nočním hlídačem v muzeu sportu
• s objednáním cenového ohodnocení na pořízení el. žaluzií a klimatizace do podkroví budovy
MŠ
• s doplněním střešních sněhových zábran na budovu OÚ

•

schvaluje
• program 20. schůze rady dne 2. 11. 2015
Ulice K Háji

20. schůze rady 2. 11. 2015
Rada obce Braškov po projednání:
•

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

•

souhlasí
• s nabídkou Letohrádku Vendula na občerstvení ve výši 13 tis. Kč v souvislosti s akcí rozsvícení vánočního stromu
• s osazením dopravního zrcadla při výjezdu z ul. K Háji na ul. Karlovarskou
• revitalizací zeleně v ulici Dukelská

•

schvaluje
• program 21. schůze rady dne 23. 11. 2015
• termín konání 21. 12. 2015 a návrh programu 7. zasedání zastupitelstva
• v souladu s pověřením zastupitelstva změnu č. 4 rozpočtu obce pro rok 2015 s příjmy ve výši
31 447 585 Kč a výdaji ve výši 33 370 381 Kč
• smlouvu o výpůjčce sportovního areálu J. Valeše na dobu určitou do 31. 12. 2022 s TJ Sokol
Braškov, která provede rekonstrukci oplocení a následnou údržbu

REVITALIZACE RYBNÍKU – BRAŠKOV
Další dotací, kterou se Obci Braškov podařilo získat je dotace ze Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tematického zadání „Zkvalitnění
životního prostředí“.
Revitalizace rybníku bude spočívat v odbahnění dna rybníku, vyčištění břehů od travin, rákosu a náletových dřevin i s kořeny. Vlastní těžení se provede na pevné dno rybníka. Sediment z
rybníku bude uložen na zemědělskou půdu. V současné době je již rybník vypuštěn a čeká se na
jeho vyschnutí.
Celkové náklady projektu se přiblíží k 990 tisícům korun, z nichž 940 tisíc korun bude tvořit
ﬁnanční příspěvek od Středočeského kraje. Zbývající náklady, 50 tisíc korun, uhradí Obec Braškov
ze svého rozpočtu. Na zhotovitele prací probíhá výběrové řízení.
REKONSTRUKCE OPLOCENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU JAROSLAVA VALEŠE – BRAŠKOV
Další dotací, kterou naše Obec získala je opět dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského z Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence
v rámci Tematického zadání „Podpora vzdělávacích, volnočasových a sportovních aktivit“
Z této dotace by měla být provedena rekonstrukce oplocení sportovního areálu.
Celkové náklady projektu se přiblíží k 485 tisícům korun, z nichž 460 tisíc korun bude tvořit
ﬁnanční příspěvek od Středočeského kraje. Zbývající náklady, 25 tisíc korun, uhradí Obec Braškov
ze svého rozpočtu. Na zhotovitele prací probíhá výběrové řízení.
Ing. arch. Kateřina Dolejšová, předsedkyně stavební komise

Zprávy z obecního úřadu
Výsledek hospodaření obce k 30. 11. 2015
výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změně č. 4

%

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

8 015 482,12
1 837 587,91
250 536,50
221 621,96
1 835 068,84
3 859 266,91
11 400,00
568 153,28

8 000 000,00

101%

620 000,00

92%

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

6 202,00
641 706,00
517 971,00
24 235,00
99 500,00
11 840,00
69 672,00
36 753,40
4 392,33
2 505,00
0,00
1 887,33
168 487,00
288 367,18
750 000,00
3 039 061,52
5 870 476,96
0
0
0
100 000,00
376 485,75
200 000,00
2 053 606,40
816 962,00

10 000,00
650 000,00

62%
98%

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

59%
139%
49%
6%

183 800,00
288 368,00
1 000 000,00
3 039 062,00
5 908 000,00
5 678 000,00
1 000 000,00
936 000,00
100 000,00
393 948,00
200 000,00
2 254 907,00
817 000,00

92%
100%
75%
100%
99%
0%
0%
0%
100%
96%
100%
91%
100%

6 000,00
24 000,00
56 920,00
0
2 500,00
5 000,00
54 000,00

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

50%
100%
100%
0%
100%

50 000,00

108%

23 166 067,94

31 447 585,00

74,00%

73 269,50
200 000,00
54 903,79
20 000,00
19 139,00
145 514,61
95 364,00
12 068,54
130 220,00
275 169,00
103 155,00
622 932,10
673 509,00
433 561,00
239 948,00
0
111 831,00
338 845,52
0
2 839 928,08
571 811,00
737 468,00

100 000,00
200 000,00
80 000,00
35 000,00
40 000,00
130 000,00
230 000,00
20 000,00
150 000,00
360 000,00
190 000,00
500 000,00
750 000,00

73%
100%
69%
57%
48%
112%
41%
60%
87%
76%
54%
125%
90%

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

45%
136%
0%
72%

OSTATNÍ PŘÍJMY:
Smlouva hasiči (Kyšice)
Smlouva hasiči (V.Dobrá)
Příspěvek na VO kruhobvého objezdu
Věcné břemeno
Prodej pozemku-ČEZ
Stavimat-sponz.dar
Hudební festival-sponz.dar
PŘÍJMY CELKEM
V Ý D A J E :
NEINVESTIČNÍ
opravy silnice,chodníky,údržba,rybníky
MŠ - příspěvek na provoz
knihovna - knihy a odměna
kronika - materiál a odměna
Sbor pro občanské záležitosti
muzeum sportu-provoz
rozvoj a podpora mlád.oddílu kopané
dětská hřiště
hřiště Valdek-dotace na provoz
veřejné osvětlení - el.energie
veřejné osvětlení - údržba
veřejná zeleň+udržitelnost projektu čist.vůz
odpady celkem (VaN,CZ ekologie)
MPS zál.na známky
likv.velko.odpad,pytle
nebezp.odpad
sportovní ativ.mladých hasičů
Sdružení dobrovol.hasičů
příspěvek na provoz hřbitova M.Přítočno
správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)
odměny zastupitelstva
platy zaměstnanců

dohody
platy za 12/2014
pov.poj.na soc.zab.
pov.poj.na zdr.poj.
zák.poj.odpovědnosti
právní služby
poj.obecního majetku
popl.za měř.rychlosti v obci
všeobecný mat.
nákup DHM ,NDM
odborné publ.
výtvarná dílna(garáž)-provoz
voda(OÚ,pítka,Prodejna)
plyn(OÚ,MŠ)
elektrická energie(OÚ)
služby pošt
služby telekom.
služby peněžn.ústavů
zálohy pokladny
školení
nákup služeb
pohoštění
daně a popl.,kolky,
řešení přestupků-Mě.Unhošť
opravy
kamerový systém-údržba
Sponzorský dar ( Hospic knížete Václava)
úroky z úvěru
služby-čistící vůz
vratka Mikroreg.Bratronicko,vratka ﬁn.vyp.chodník
Valdecký háj-příspěvek

výsledek od
začátku roku
233 940,00
212 288,00
184 370,00
117 832,00
2 722,00
9 801,00
60 806,00
49 500,00
81 317,46
49 765,00
2 191,00
36 793,00
6 715,00
53 824,81
26 497,00
3 135,00
34 864,29
12 345,76
37 942,00
2 910,00
97 430,76
201,00
39 946,00
3 460,00
170 052,00
126 622,00
0
34 249,00
30 000,00
114 216,29
116 840,00

rozpočet po
změně č. 4

%

25 000,00
60 000,00
48 000,00
115 000,00
100 000,00

0%
0%
57%
63%
100%
117%

6 137 776,43

7 698 000,00

80%

20 000,00
0
0
1 731 710,57
2 031 431,00
241 979,43
0
8 475 643,85
2 291 492,04
569 637,50
7 998,00
7 283 461,60
13 450,00
16 928,00
26 599,10

600 000,00
0
0
1 731 000,00
2 031 431,00
242 000,00
0
8 500 000,00
2 400 000,00
555 000,00
1 000 000,00
7 200 000,00
12 950,00

0

200 000,00
1 200 000,00
0

3%
0%
0%
100%
100%
100%
0%
100%
95%
103%
1%
101%
104%
0%
13%
0%
0%

celkem

22 710 331,09

25 672 381,00

88%

VÝDAJE CELKEM
Splátka úvěru

28 848 107,52
3 900 000,00

33 370 381,00
3 900 000,00

86%
100%

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

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

-32 748 107,52
23 166 067,94
7 650 000,00
-1 932 039,58
3 619 113,29
1 687 073,71
1 639 321,43
0
0
47 584,05
168,23
-12 501 193,65

Návrh rozpočtu na rok 2016
schválený rozpočet

schválený rozpočet
P Ř Í J M Y
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)
daň z nemovitosti
NEDAŇOVÉ
pronájmy
odpady
Hasiči-smlouva s obcí Kyšice
Hasiči-smlouva s obcí Velká Dobrá
DOTACE - OÚ - státní správa
DOTACE - nová výsadba izolační zeleně
DOTACE - rekonstrukce MŠ
DOTACE - výtvarná dílna pro děti a dospělé
DOTACE - rekonstrukce místních komunikací
DOTACE - odbahnění rybníka
Věcná břemena
Příspěvek na VO kruhový objezd
Hudební festival-sponz.dary

8 770 000,00
597 000,00
780 000,00
10 000,00
650 000,00
12 000,00
24 000,00
182 000,00
0
0
0
5 678 000,00
0
10 000,00
50 000,00
50 000,00

PŘÍJMY CELKEM
V Ý D A J E :
NEINVESTIČNÍ
správa OÚ
příspěvek na provoz hřbitova M.Přítočno
Sdružení dobrovol.hasičů
Sportovní aktiv.mladých hasičů
Sbor pro občanské záležitosti
knihovna - knihy a odměna

MŠ - příspěvek na provoz
kronika - materiál a odměna
rozvoj a podpora mlád.oddílu kopané
hřiště Valdek a víceúčelové hřiště-dotace na provoz
dětské hřišrě Braškov
údržba a opravy silnice,chodníky, rybníky
veřejné osvětlení - el.energie + údržba
údržba veřejná zeleň
odpady celkem (VaN,CZ Ekologie)
Hospic ,Pion.Unhošť,AVES,-sponz.dar
úroky z úvěru
Valdecký háj-příspěvek
INVESTIČNÍ
předprojekt.,projektová a inž.činnost a stavební dozor
koﬁnancování investic "Programu výstavby"
Odbahnění rybníka
Vjezdy Toskánka
nákup prodejny Jednota

200 000,00
35 000,00
180 000,00
150 000,00
20 000,00
100 000,00
550 000,00
600 000,00
750 000,00
0
60 000,00
100 000,00

230 000,00
20 000,00
150 000,00
360 000,00
190 000,00
500 000,00
750 000,00

250 000,00
250 000,00
100 000,00

100 000,00
0
0
0
1 200 000,00

1 300 000,00
100 000,00
200 000,00
80 000,00
35 000,00
40 000,00

16 153 000,00
VÝDAJE CELKEM
Splátka úvěru
3 560 000,00
100 000,00
250 000,00
200 000,00
40 000,00
80 000,00

6 975 000,00
100 000,00
200 000,00
80 000,00
35 000,00
40 000,00
130 000,00

Rozpočtované příjmy
Rozpočtované výdaje
Splátka úvěru
přebytek +/schodek -

rozpočet je navržen jako přebytkový

8 275 000,00
3 900 000,00
16 153 000,00
-8 275 000,00
-3 900 000,00
3 978 000,00

Zprávy z obecního úřadu
PROGRAM VÝSTAVBY OBCE BRAŠKOV  AKTUALIZACE PROSINEC 2015
NÁKLADY AKCE (v tis. Kč)
NÁZEV AKCE – PROJEKTU

z toho

STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE
CELKEM

DOTACE

NÁKL.
OBCE

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE

MANAŽER
PROJEKTU

POZNÁMKA

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ KAPACITY
Stavba je dokončena a předána do užívání.
MŠ BRAŠKOV

8696

5870

2826

Ing. Dolejšová

VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Stavba je dokončena a předána do užívání.

3428

1000

2428

Ing. Dolejšová

NOVÁ VÝSADBA IZOLAČNÍ ZELENĚ V OBCI
BRAŠKOV A OBNOVA POLNÍ CESTY

Stavba je dokončena a předána do užívání.

2568

2054

514

Ing. Dolejšová,
Doc. Ing. Jebavý, Ph.D.

ÚPRAVA VEŘ. PROSTRANSTVÍ V OBCI
BRAŠKOV  VÝSADBA NOVÉ ZELENĚ

Stavba je dokončena a předána do užívání.

569

376

193

Ing. Dolejšová,
Doc. Ing. Jebavý, Ph.D.

REKONSTRUKCE ULICE AKÁTOVÁ – I. část

Stavba je dokončena a předána do užívání.

1795

1706

89

Ing. Dolejšová

REKONSTRUKCE ULICE K HÁJI (Valdek)

Stavba je dokončena a předána do užívání.

1927

1805

122

Ing. Dolejšová,
p. Haas

REKONSTRUKCE ULICE V PODLÍSKÁCH

Stavba je dokončena a předána do užívání.

3255

3140

115

Ing. Dolejšová,
p. Haas

REKONSTRUKCE ULICE AKÁTOVÁ – II. část

Dokumentace zpracována, požádáno
o stavební povolení

1755

1404

351

Zpracována, urgováno vydání
stavebního povolení

Ing. Dolejšová

REKONSTRUKCE ULICE V ZÁTIŠÍ

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

1110

945

165

Je nutné dořešit odvedení
dešťových vod a úpravu
dokumentace.

F. Haas,
Ing. Doksanský

REKONSTRUKCE ULICE V DUBINÁCH

Požádáno o stavební povolení.

1049

892

157

Dokumentace zpracována a
požádáno o stavební povolení.

Ing.Dolejšová,
p. Haas

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

REKONSTRUKCE ULICE K HÁJI
(Braškov – u sběrného místa)

Je zpracována dokumentace.

357

303

54

Je zpracována dokumentace a
vydáno stavební povolení.

Ing.Dolejšová,
p. Haas

Po vyhlášení vhodného dotačního titulu bude požádáno
o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE U DUBU

Zpracována dokumentace bez úvodní části
pozemku.

6500

0

0

Dokumentace zpracována,
zajistit stavební povolení.

Ing. Dolejšová,
Ing. Doksanský

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

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ PRO DĚTI S UMĚLÝM
Bylo vydáno stavební povolení.
POVRCHEM

3185

3025

160

Upravuje se dokumentace.

Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová

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

CYKLOSTEZKA VALDEK - VELKÁ DOBRÁ,
PROPOJUJÍCÍ PÁTEŘNÍ CYKLOSTEZKU

Je zpracována studie.

2150

1500

650

Je zpracována dokumetace pro
Ing. Dolejšová,
územní řízení a požádáno o úz.
p. Haas
rozhodnutí.

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

ÚPRAVA BRAŠKOVSKÉHO POTOKA VČETNĚ
REVITALIZACE STUDÁNKY

Realizace potoka závisí na dohodě o
získání pozemku. Zpracováno zaměření.
Dokumentaci zajišťuje p. Dobeš.

Zpracována studie.

Ing. Dolejšová

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

REVITALIZACE RYBNÍKU BRAŠKOV

Po vypuštění bude rybník odbahněn a
revitalizován

985

936

49

Dokumentace zpracována.
Získána dotace, probíhá
výběrové řízení.

Ing. Dolejšová
T. Votava

Dokončení akce v r. 2016.

REKONSTRUKCE OPLOCENÍ SPORTOVNÍHO
AREÁLU J. VALEŠE

Bude zřízeno nové oplocení západní,
severní a východní části.

485

461

24

Dokumentace zpracována.
Získána dotace pro TJ. Sokol
Braškov.

Ing.Dolejšová
P. Stádník

Dokončení akce v r. 2016.

7000

6000

1000

Hasičská stříkačka

T. Votava

Čekáme na vhodný dotační titul.

HASIČSKÁ TECHNIKA

celkem cca 15000,
ale budou upřesněny

TOSKÁNKA – CHODNÍKY VČETNĚ VSTUPŮ

Jde o dokončení chodníků Toskánka,
které nebyly předmětem dotace

1000

0

1000

PILOTNÍ PROJEKT – 1. ZMĚNA ÚZEMNÍHO
PLÁNU

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

750

600

150

Připravuje se výběrové řízení na

POSTUPNÁ OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ projektanta a zhotovitele a dodavatele

Budeme žádat o dotaci.

Ing. Dolejšová

Zpracován záměr

Ing. Dráb
Ing. Kolrusz

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

Zatím nejsou známy.

Nutno připravit pasportizaci pro
Ing. Doksanský
projekt.

Nutno opakovaně požádat o dotaci..

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

Ing. Dolejšová

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

Ing. Dráb

Bude realizováno jen v případě získání dotace.

osvětlovacích těles.

ROZVOD OPTOVODIČŮ A VÝSTRAŽNÝ
INFORMAČNÍ SYSTÉM V OBCI

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

Zatím nejsou známy.

REKONSTUKCE OBJEKTU NA HŘBITOVĚ
MALÉ PŘÍTOČNO

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

Nejsou známy.

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.

KOMENTÁŘ K NÁVRHU “PROGRAMU VÝSTAVBY” PRO 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 21. 12. 2015
Pro přehlednost obsahuje předložený návrh i akce, které byly letos dokončeny. Tento počet akcí je zcela mimořádný, byly dokončeny: Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ, Výtvarná dílna pro děti a
dospělé, Nová výsadba izolační zeleně v obci a obnova polních cest, Úprava veřejného prostranství v obci včetně výsadby nové zeleně a Rekonstrukce ulic Akátová (1. část), K Háji a V Podlískách o celkových nákladech cca 23 000 tis. Kč.
Program dále zahrnuje další rekonstrukce komunikací, z nichž na většinu je zpracována dokumentace a na některé i vydáno stavební povolení. Podmínkou jejich realizace je ovšem získání dotačních
prostředků.
Součástí Programu je také Cykloturistická cesta Valdek – Dobrá, na níž se zpracovává dokumentace a investorem by měl být Středočeský kraj.
V roce 2016 bude provedeno odbahnění rybníka v Braškově, na které se podařilo získat dotační prostředky.
Program konečně obsahuje i řadu dalších akcí, jejichž realizace je však závislá na získání dotačních prostředků. Předpokládáme, že u těchto akcí bude pokračovat předprojektová a projektová příprava
dokumentace, která je v případě vyhlášení dotačních programů podmínkou žádosti o dotaci.
František Haas

Zprávy z komisí
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRO NÁS NENÍ JEN FRÁZE

Občanům Braškova, kteří pozorně sledují dění v obci, jistě při loňských volbách neuniklo, že v patnáctičlenném obecním zastupitelstvu je 13 členů nezávislých. Z tohoto počtu je 10 členů za občanské
sdružení „Česká vesnice“ a 3 členové za „SNK – Hasiči Braškov“. Takové složení zastupitelstva
dává záruku, že prioritou v tomto volebním období je skutečně ochrana krajiny v katastru obce. Cíle
činnosti tohoto občanského sdružení jsou totiž podpora aktivit vystupujících proti činnosti
ohrožující ekologickou rovnováhu, zachování biologické rozmanitosti a ozdravení životního
prostředí a podpořit zachování rázu vesnice a okolní přírody. Dále zabránit změnám v územních plánech na úkor přírody a ekologické rovnováhy v okolí vesnice. Jen na zastupitelstvu totiž
záleží, do jaké míry se daří odolávat například soustavnému tlaku developerů, lobistů a spekulantů
vlastnících pozemky v katastru obce s cílem obohacení při jejich prodeji.
Obec Braškov se svými částmi Valdek a Toskánka se nachází v optimální lokalitě. Přestože je blízko
metropole, měst Kladna a Unhoště, tak západním okrajem přímo sousedí s Valdeckým lesem, který
navazuje na lesy Přírodního parku povodí Kačáku, pokračující jako lesy CHKO Křivoklátsko. Takových
obcí na Kladensku není mnoho.
Stačí se rozhlédnout jen v regionu Praha západ, kam se poděla pestrá a rozmanitá česká krajina.
Nejenže kvalitní orná půda nenávratně mizí pod velkokapacitními sklady a solárními poli s anonymními
vlastníky, ale z krajiny tím zmizela i přirozená biodiverzita. Ztratily se polní cesty s alejemi, remízky,
skalky, lesíky, potoky a mokřady i na úkor dálnic a husté sítě nových komunikací ke skladům a solárním
polím. Zbytky polní zvěře přišly o přírodní kryt, umírají pod koly automobilů a degenerují, protože již
nemohou volně migrovat. Mizí však i různé čeledi hmyzu, na které má devastující vliv nejen poškození
krajiny, ale i rostoucí znečištění ovzduší. Nejvíce ohrožené jsou zejména včely, motýli a vážky. Zlepšení
čistoty ovzduší po řízeném pádu hutí Poldi a Koněv mělo jen krátké trvání. V současné době znečištění
ovzduší opět překračuje normy. Je to však v důsledku prudkého nárůstu silniční dopravy zejména nákladní, která je třeba pro gigantický komplex skladů, které zřejmě slouží i jako překladiště pro sousední
státy. V tomto zrůdném projektu se vůbec nepočítá s dopravou po železnici (ani na delších trasách),
přestože je daleko ekologičtější i ekonomičtější. Na ové (vznětové) motory ve srovnání s benzinovými
(zážehovými) jsou sice úspornější, ale při spalování na y, jako méně ušlechtilého paliva, dochází ke
tvorbě prachových částic (sazí), které musí být zachycovány ﬁltry ve výfukovém systému. Filtry jsou
drahé a nemá-li dojít ke snížení výkonu motoru, je nutná jejich pravidelná výměna. U kamionů, které
se na znečištění ovzduší podílí nejvíce, je často praxe taková, že se ﬁltry nevymění, ale jen odstraní.
Při rozboru čistoty ovzduší se saze označují jako PM10 a v aerosolu s oxidy dusíku a benzo a pyrenem
mají rakovinotvorný účinek. Kamiony nám kromě toho zatěžují životní prostředí nadměrným hlukem,
vibracemi, odlamují krajnice vozovky a vytvářejí nebezpečné dopravní situace.

Mokřad v Dubině
CO SE NÁM DOSUD PODAŘILO?
Byl aktualizován Územní plán obce (ÚPO) včetně Územního systému ekologické stability (ÚSES),
jako záruka ochrany krajiny v katastru obce v tomto volebním období. Poslední zástavba rodinnými
domy proběhne v souladu s ÚPO a nebude již pokračovat. V krajině (extravilánu obce) bylo obnoveno 6
úseků původních polních cest a osázeno alejemi, které na dřívějších cestách dříve vůbec nebyly. V rámci
dotačního titulu „Regenerace zeleně“ tím byl vytvořen základ pro tzv. zelený prstenec kolem obce se
zatravněnou cestou pro pěší v délce 5 km. Tyto nové zatravněné cesty se osvědčily jak pro rekreační
využití, tak pro venčení psů, které v mnoha obcích bez volných travnatých ploch v krajině působí značné hygienické problémy. Další aleje v krajině byly založeny při budování cyklostezky Kladno Kožova
Hora – Malé Kyšice a nakonec letos při úpravě Braškovského potoka a obnovení polních cest od potoka
jak na náves Kyšic, tak ke hřbitovu u Pleteného Újezda. Masivní výsadba tzv. izolační zeleně, která
byla podmínkou pro výstavbu rodinných domů v posledních lokalitách, proběhla v loňském roce nad
Toskánkou a letos nad Braškovem pod Horkou.
Nezapomněli jsme ani na výsadbu zeleně v zastavěné části obce (intravilánu). Významné množství
zeleně bylo vysázeno od roku 2009 při revitalizaci návsí a rybníků jak na Braškově, tak na Valdeku,
dále při opravách ulic Karlovarské, Sportovců a místních komunikací, při budování pěti dětských hřišť,
hřiště Háj, parkoviště u stadionu a při stavbě chodníku do Kyšic.
Podle nově pořízeného dokumentu „Evidence obecní zeleně v obci Braškov a jejích částech Valdek
a Toskánka“ bylo za posledních 6 let vysazeno 1 016 ks stromů, 218 ks keřů soliterních, 200 ks
keřů růžových, 5 345 ks keřů v izolační zeleni a 2 805 m2 keřů pokryvných ve skupinách.
Zatravněno bylo celkem 71 440 m2 obecních ploch. Přitom do roku 2008 jsme evidovali na obecních pozemcích pouze 95 stromů. To znamená, že se jedná jen u stromů o více než desetinásobný
nárůst. Přestože tato výsadba byla realizována v různých dotačních programech, zatížila významně
rozpočet obce. Nejde totiž jen o náklady na výsadbu, ale značné náklady jsou potřeba dále zejména v
prvních 5 letech na zapěstování zeleně, ochranné postřiky, výchovný řez, odplevelení a zálivku, než

dojde ke stabilizaci kořenového systému. Rovněž
sečení trávy představuje významnou položku.
Podařilo se rovněž vybudovat turistické
spojení téměř do všech sousedních obcí, ať už pomocí zatravněných cest, chodníků, či cyklostezky.
Zbývá přímé spojení do Velké Dobré z Valdeku
podél silnice. Pro tuto cyklostezku je zpracována
dokumentace pro územní řízení a je požádáno o
územní rozhodnutí.
Ve valdecké Dubině byly revitalizovány
mokřady a na západním okraji lesa postavena
dřevěná srubová chatka. Pro podporu turistiky
bylo dále vybudováno Muzeum sportu včetně
infocentra, úschovny a promítacího sálu, Interaktivní vlastivědná expozice, výtvarná dílna pro
děti a dospělé, informační a orientační systém
obce a parkoviště u stadionu. V revitalizovaném
valdeckém lesíku Háj byla zřízena Galerie pod
Alej U Křížku
širým nebem.
V oblasti občanského vybavení nechybí nic podstatného. Obec je plynoﬁkována, nepostrádá veřejný
vodovod, ani kanalizaci s čistírnou odpadních vod. Zásobování zajišťují 3 prodejny potravin, 3 hospody..
Modernizace mateřské školky přinesla i zvýšení kapacity. Nechybí ani dokonale fungující sbor dobrovolných hasičů a vzorně vedená obecní knihovna. Systém odpadového hospodářství je deﬁnován obecně
závaznými vyhláškami a svoz odpadu je smluvně zajištěn svozovou ﬁrmou. Pro posílení systému je k
dispozici ještě sběrné místo na jižním okraji obce. Hromadná doprava autobusy zajišťuje přímé spojení
z obce do Kladna, Berouna, Unhoště, Rakovníku i do Prahy.
Nakonec nesmíme zapomenout na to, že se nám ve spolupráci se sousedními obcemi podařilo odvrátit zrůdný záměr výstavby pyrolýzní stanice (spalovny) pro likvidaci pneumatik na Velké Dobré, ve
vzdálenosti jen pouhého 1 km od Valdeku.
CO SE NÁM ZATÍM NEDAŘÍ
Za prvé se nám nedaří přesvědčit značnou část občanů o významu třídění odpadů, přestože
jde o povinnost deﬁnovanou zákonem o odpadech i obecně závaznou vyhláškou. Pozoruhodné je, že
se jedná převážně o nově příchozí, kteří se rozhodli pro stavbu rodinného domu v naší obci. Domnívali
jsme se, že se tak rozhodli proto, že se jim naše obec líbí a že se proto rádi do obce začlení a přijmou její
řád. Kromě soustavného vysvětlování významu třídění v našem čtvrtletním zpravodaji jsme doručili
začátkem června do schránek všech domů navíc písemnou výzvu v tomto smyslu. Dosud jsme však
nezaznamenali žádné zlepšení. Zdá se, že tyto občany nezajímá nejen úspora obecních výdajů, ale ani
úspora vlastních nákladů. Dokonce ignorují i fakt, že od roku 2023, tedy za pouhých 8 let, bude veškerý
nedotříděný odpad likvidován ve spalovnách! O rok dříve, tedy 2022, skončí totiž skládkování odpadu
v ČR. Neradi bychom nabyli dojmu, že se nově příchozí převážně z měst domnívají, že na vesnici není
třeba třídit odpad, když zde nevidí hnízda barevných kontejnerů pro všechny druhy odpadu. Vzhledem k
tomu, že chceme zachovat venkovský ráz našeho sídla, rozhodli jsme se organizovat sběr odpadů přímo
od domů. Výjimkou je pouze sklo čiré a barevné, které by mohlo při pytlovém sběru (plasty a papír)
činit problémy. Systém našeho odpadového hospodářství má výrazný motivační charakter. To
znamená, že čím lépe třídím, tím více ušetřím. Ušetřím však nejen výdaje rodinné, ale i obecní a
dokonce přispěji ke zlepšení životního prostředí snížením množství odpadu, který je ukládán dnes do
řízených skládek v přírodě. Systém je zevrubně popsán v obecně závazných vyhláškách OZV č. 1/2015,
OZV č.4/2005 a příloze č. 1 ze dne 19. 1. 2015.
Možnost úspory rodinných výdajů při pečlivém třídění odpadů uvedu na konkrétním příkladu
vlastní nemovitosti se 6 obyvateli. Pro plastové obaly po opláchnutí a minimalizaci objemu stačí 2 pytle
na měsíc, tedy 24 pytlů/rok × 10 Kč = 240 Kč. Papír obalový lze použít v krbu, barevný odevzdáme
malým hasičům, nebo dětem. Sklo barevné a čiré do zelených kontejnerů v obci bezplatně. Za objemný,
nebezpečný a kovový 100 Kč/osobu × 6 = 600 Kč.
Bioodpad rostlinný ze 2 kuchyní a ze zahrady vč. posečené trávy/rok – hnědá nádoba 240 l = 920 Kč.
Zbytkový netříděný odpad v šedé nádobě (popelnici), která slouží jen pro smetí a znečištěné sáčky od
bioodpadu z kuchyně – 4 nádoby/rok × 65 Kč bílá známka = 260 Kč. Celkem za rok tedy 240 + 600
+ 920 + 260 = 2 020 Kč.
Zbývá ještě dodat, že kdybychom realizovali většinově používaný systém s jednotným poplatkem
za komunální odpad podle §17 zákona o odpadech, byla by horní hranice 1 000 Kč/osobu/rok, což by v
tomto případě znamenalo 6 000 Kč.
Za druhé se nám nedaří přesvědčit některé občany z nemovitostí vytápěných tuhými
palivy k větší zodpovědnosti za exhalace.
Každoročně upozorňujeme na nebezpečí znečištění ovzduší nesprávně provozovanými lokálními
topeništi. Ve zprávách Ministerstva životního prostředí se uvádí jako hlavní příčiny znečištění ovzduší
vytápění domácností v malých sídlech spolu se silniční dopravou. Tyto vlivy mohou být příčinou předčasného úmrtí až u bezmála šesti tisíc obyvatel za rok.
Přitom řešení není tak složité. Obtížný dým z komína lze tolerovat pouze půl hodiny po zátopu. To je
maximální doba, za kterou se celá topná soustava dostane do správného režimu. Pokud k tomu nedojde,
je na vině jedna ze tří hlavních příčin. Zaprvé nevhodné palivo v rozporu s doporučením výrobce kotle,
zadruhé kotel se zanesenými tahy, nebo zatřetí komín nevhodný či zanesený.
V posledních letech roste obliba dřeva, jako nejlevnějšího paliva vůbec. Je však nutno brát na zřetel,
že vhodné je pouze dřevo suché. Za vyhovující se pokládá dřevo v rozštípaném stavu uskladněné
venku pod větraným přístřeškem po dobu nejméně dvou roků. Pokud je to méně, pak při spalování
vysoká vlhkost vede k zadehtování teplosměnných ploch kotle i komínového průduchu a k nadměrnému
vývinu sazí. Obojí vede ke zhoršení účinnosti kotle a často až zahoření komína se závažnými následky.
Navíc se ještě připravujete o část energie v palivu, která se spotřebuje na odpaření obsažené vlhkosti.
Zadehtovaná vrstva kotle i komína je prakticky neodstranitelná.
Vytápění tuhými palivy ale svádí ke spalování různých odpadů, samozřejmě v rozporu s doporučením výrobce kotle i se zákonem o ochraně ovzduší. Znovu musíme varovat před takovým bezohledným
počínáním, které by ohrozilo zdraví všech obyvatel včetně dětí. Nebezpečné z tohoto hlediska jsou
zejména plasty, dřevotříska, lakované dřevo, hadry, zbytky barev, olejů apod.
Ing. Jiří Kolrusz

Alej dubová k Háji

Zprávy z komisí

Hasiči informují
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Braškov
Zastupitelstvo obce Braškov se na svém 6.zasedání dne 30.9.2015 usneslo vydat na základě §17 odst. 2
zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o odpadech“) a v souladu s §10 písm. d) a §84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Braškov,
včetně nakládání se stavebním odpadem.
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) Biologické odpady – rostlinného původu
b) Papír
c) Plasty včetně PET lahví
d) Sklo
e) Kovy
f) Nebezpečné odpady
g) Objemný odpad
h) Směsný komunální odpad

Po p a r né m a n a v ý je z dy
poměr ně náročném létu, byl
podzim pro naši jednotku o něco
klidnější. V závěru září jsme
vyjížděli k hlášenému požáru
lesa mezi Doksy a V. Dobrou. Po
příjezdu na místo události bylo
zjištěno, že se jedná o nehlášené
pálení větví a celý výjezd byl
hodnocen jako planý poplach.
O měsíc později byla naše jednotka vyslána na únik plynu do
ulice V Podlískách na Braškově,
kde při výkopových pracích spojených s rekonstrukcí ulice došlo
k poškození středotlakého plynového potrubí. V listopadu jsme
vyjížděli ke dvěma událostem.
Tou první byla likvidace ropné skvrny od kruhového objezdu nad Braškovem až k lesu na Kožovce a koncem měsíce k dalšímu
planému poplachu do lesa k Rozdělovu.
Zde byl hlášen požár dřevěné chatky v lese, leč žádnou chatu, natož pak hořící, se najít nepodařilo. Krátce před uzávěrkou tohoto čísla braškovských novin jsme v časných ranních hodinách
osmého prosincového dne, vyjížděli společně s jednotkami HZS Kladno, JSDH Unhošť, JSDH Chyňava,
PČR, MP Unhošť a ZZS Kladno k požáru rodinného domu do ulice Unhošťská na Nouzově. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o dřevostavbu byl v příjezdu jednotek na místo požár ve značném rozsahu.
Přesto se podařilo část domu zachránit. K ošetření však musel být převezen majitel domu, který
se při požáru popálil a nadýchal splodin.
Vzhledem k blížícímu se závěru roku, přejeme všem našim občanům klidné prožití vánoc a
úspěšný vstup do roku nadcházejícího, do roku 2016…
Hasiči Braškov

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění
podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), f) a g).

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ
Hasičata rozjela novou sezónu 2015–2016 opravdu bravurně a tentokrát se velmi daří
mladším Soptíkům.
Zúčastnili jsme se od září závodů v Plchově, ve Vraném, v Hřebči a Zlonicích.
Zatím celkově v Hasičské lize jsou Soptíci v mladších žácích na 1. místě. Tazmáni se mezi staršími
žáky drží na 3. místě.

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, nebo pytlů.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na určených stanovištích, viz příloha 1.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady – rostlinného původu – barva hnědá
b) Papír – pytle s logem nebo kontejner - barva modrá
c) Plasty – pytle s logem nebo kontejner – barva žlutá
d) Sklo – kontejnery DUO a MINI – barva bílá (čiré sklo) a barva zelená (barev. sklo)
e) Kovy – kontejnery ocelové
4) Do těchto zvláštních nádob a pytlů je zakázáno ukládat jiné složky komunálních i jiných odpadů, než pro které jsou určeny.
5) Tříděný odpad biologický lze ukládat buďto do zahradního kompostu nebo do hnědých nádob,
které lze objednat. Papír a plasty odděleně do pytlů s logem v den svozu. Sklo čiré a barevné
do kontejnerů DUO a MINI umístěných v obci. Kovy do ocelových kontejnerů na sběrné místě.
6) Na sběrném místě naproti Stavimatu je možno též ukládat všechny druhy tříděného odpadu.
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu podle Katalogu odpadů ve vyhlášce
MŽP č. 381/2001 Sb. je zajišťován jejich odběrem na třech místech obce při mobilním svozu,
který je oznamován předem letákem občanům do schránek jejich nemovitostí.
2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá rovněž požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob ( např. koberce, matrace, nábytek …).
2) Objemný odpad je možno odevzdávat na sběrném místě v termínech, oznamovaných předem
letákem občanům do schránek.
Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu

závody ve Zlonicích

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a) Typizované sběrné nádoby – popelnice
b) Odpadkové koše umístěné na veřejných prostranstvích obce
2) Stanoviště sběrných nádob v den svozu oprávněnou ﬁrmou na přístupném místě před nemovitostmi.
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem na vlastní
náklady původce stavebního odpadu.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška obce Braškov č. 3/2005
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Braškov.
2) Tato obecně závazná vyhláška z důvodu naléhavého obecního zájmu nabývá účinnost dnem
vyhlášení.
Příloha č. 1 k OZV č. 1/2015
Seznam stanovišť kontejnerů na separovaný odpad
Stanoviště č.
1
2
3
4
5
6
7
Celkem

Umístění
Družecká – u Konzumu
V Jezerech
Sportovců – u stadionu
Dukelská – u trafostanice
Dukelská – proti hospodě
Rudé armády – Sběrné místo
Pražská – Toskánka

plast
–
–
–
–
–
1
–
1

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

papír
–
–
–
–
–
1
–
1

sklo
2
1
1
2
1
2
1
10

5. října jsme jeli do Lhoty, kde se konalo 1. kolo okresního Plamene. Obě družstva běžela ve 2 hlídkách, aby měla možnost lepšího času. V tomto podzimním kole se běhá Závod požární všestrannosti.
Při běhu v terénu (mladší žáci cca 2,5 km a starší 3 km) plní na stanovištích hasičské znalosti – střelba
ze vzduchovek, uzle, hasičské značky, topograﬁe, buzola, lezení po laně, zdravověda.
Měli jsme obrovskou radost, protože obě družstva stála na bedně a obě byla stříbrná. Je to
výborný start do jarního kola tzv. 3 denních závodů, které budeme opět pořádat na půdě Braškova
27.–29. května 2016.
Na závěr roku jsme pořádali v neděli 6. prosince 2015 dětskou Mikulášskou zábavu.
Pro děti byly připraveny soutěže, vánočních dílničky a samozřejmě nechyběl ani Mikuláš
s čerty.

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Hledáme nové děti od 5 let, které si chtějí užít legrace, naučit
se hasičským dovednostem, jezdit na závody, výlety a v létě na
hasičské soustředění.
Zájemci přijďte ve čtvrtek 7. ledna 2016 v 17 hodin.
V zimě trénujeme na Valdeku v Muzeu sportu.
Poděkování
Ráda bych poděkovala za celoroční spolupráci všem vedoucím hasičat P. Fučíkové, P. Laitnerové,
M. Špačkové, E. Skopové, L. Šmídové, M. Burgrové. Dále za výbornou spolupráci s hasičskou jednotkou T. Votava, V. Chalupa, J. Skopový, P. Burger, K. Brůček, P. Jelínek a dalším… Děkuji za velkou
podporu obci Braškov a rodičům.
Přeji krásné prožití svátků, dětem hodně dárků, dospělým méně spěchu a více klidu. Do nového
roku 2016 hodně pohody, zdraví a hlavně radosti.
M. Chalupová, vedoucí Mladých hasičů

Sport
HRDINA Z NAGANA V DRESU BRAŠKOVSKÉM
V první polovině devadesátých let byl TJ Sokol Braškov vlastně takovou „farmou“ unhošťského
oddílu kopané. Vždyť v základní sestavě I.A mužstva bylo skoro pravidelně zařazováno pět hráčů ,
kteří měli v té době místem trvalého pobytu právě zmiňované, nedaleké město. Byli to M. Šimáček,
S. Danda, M. Poula, J. Brabec a J. Želina. Navíc předsedou sdružení byl v té době „takéunhošťák“
P. Stádník. V popisovaném období byl oddíl kopané skutečnou partou, se vším všudy. Hráči i výbor
drželi při sobě, nejen na hřištích, ale i mimo ně. Společně se zúčastňovali různých „stmelovacích“
akcí, včetně probírání nejen věcí fotbalových u pivka ve všech obecních, ale i okolních provozovnách,
kde byl nabízen „zlatavý“ mok.
A právě Martin Poula a Soběslav Danda byli zřejmě příčinou, že se podařilo realizovat přestup
tehdy již nadějného hokejového reprezentanta Pavla Patery z Unhoště do Sokola Braškov.
Tento mladý muž do braškovského kolektivu výborně zapadl. Svými výkony na hřišti pak strhl
celý tým a snad nebylo zápasu, který by „modrobílí“ s „Patecem“ v sestavě prohráli.

Je sice pravdou, že kvůli ligovým a reprezentačním povinnostem se v sestavě I.A mužstva neobjevoval pravidelně, ale když nastoupil stálo to za to. Protože mu bylo shůry dáno přivádět soupeřovy
beky k zoufalství nejen na ledě, ale i na pažitu fotbalových hřišť okresu.
Tak se stalo, že v únoru – 22. dne památného roku 1998 – se velká část mužstva i výboru, včetně
rodinných příslušníků, sešla v brzkých ranních hodinách v útulném domku pana Brabce v Unhošti,
aby sledovali hokejovou bitvu o zlatou olympijskou medaili v dalekém Naganu.
Jak to dopadlo, celý hokejový národ jistě ví…, ale že se po slavném návratu z Japonska a Staroměstského náměstí nejcennější zlatá hokejová medaile skrápěla pivkem v restauraci „Pod Hvězdičkami“
na Valdeku kousek od Kladna, ví a zažil jen málokdo!!!
Podle vlastních vzpomínek a zážitků napsal
Pavel Stádník, kronikář

Okénko pro děti

Knihovna
CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ? VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
Váňová , M.: Herečka
Vondruška , V.: Velhartické pastorále

BELETRIE
Boulton , M. : Zázračný pes Wally
Bowen , J. : Svět podle Boba
Cartland , B.: Hudba je duší lásky
Cartland , B.: Jak přichází láska
Cartland , B.: Pohled srdcem
Ciprová , O.: Láska a majestát
Černá , J. : Eliška Přemyslovna
Dalley , J .: Iluze
Deveraux , J.: Levandulové ráno
Deveraux , J.: Příliv
Evans , R.: Dokonalý den
Feehan , CH.: Nebezpečné proudy
Gardner , E.: Případ ostýchavé obžalované
Garlock , D.: Víc než vzpomínka
Garwood , J.: Slitování
Glines , A.: Hranice nevinnosti
Gordon , N.: Šaman
Horáková , N.: Dáma v modrém
Hunter , J.: Deník vévodkyně
CHandler , R.: Dáma v jezeře
Kane , D.: Škorpion
Lowell , E.: Podzimní milenec
Monyová , S.: Hra svalů
Monyová , S.: Otcomilky
Monyová , S.: Tchýně a uzený
Nepil , F.: Vánoce mám rád
Obermannová,I.: Láska
Pitman , R.: Pouta
Poe ,E.A. : Dvanáct nejznámějších povídek
Preisler,J.: Kriminálka Las Vegas
Quick ,A.: Královnina pečeť
Robards , K.: Nebezpečný ráj
Steel ,D.: Střípky vzpomínek
Struhar , S.: Cizinky
Šochová , A.: Karmínový kámen
Uher , F.: Mrtví neberou telefon

NAUČNÁ LITERATURA
Bartimeus , P.: 100 nej léčivých rostlin
Brusnická ,V.: Šátky a šály
Hessayon , D.: Okrasné stromy a keře v zahradě
Liedleﬀová, J.: Koncept kontinua
Novotná , P.: Vaříme s dětmi pro děti
Novotný , : Vaječný sen
Obůrková , E.: Kam v Praze
Turckheim , S.: Sladké šperky
Keramika bez hrnčířského kruhu
Levně a chutně s NOVOU
Pleteme oblečení pro nejmenší
Ryby
Zapékání
KNIHY PRO DĚTI
Moje nejkrásnější vánoční kniha
Dardenne ,A.: Origami – skládání z papíru
Dardenne , A.: Ubrousková metoda
Gunzel , G.: Přáníčka pro každou příležitost
Karaﬁát, J.: Broučci
Kilianová,E.: O stříbrné podkově
Marrou, E.: Řekni mi Co to je?
Marrou, E.: Řekni mi Kde to je?
Pospíšilová , Z.: Chechtavé pohádky
Walliams , D. : Babička drsňačka

Milé děti,
mikulášská nadílka je už za vámi a jistě se už těšíte na stromeček . Přeji vám dobrou pohodu,
radost z dárečků a v novém roce hodně úspěchů.
Poslední měsíc roku je příprava na Vánoce. Tomuto období se říká ADVENT. Přečtěte si, co o tom
píše Klára Trnková v knize Český rok:

N

apadl sníh, venku je třeskutá zima. V peci praskal oheň, topilo se dřevem, které se připravovalo
celý podzim. Kolem pece se točil život celé rodiny. Byla zdrojem tepla ve světnici, hospodyně zde
vařila a pekla, sušilo se nad ní prádlo a nahoře spávaly děti, protože tam bylo nejtepleji. Na plotně
pořád něco bublalo a v troubě vydrželo jídlo dlouho teplé.
V chalupě se topilo jen v jedné místnosti, kde všichni jedli, pracovali i spali. Každá, i ta nejmenší
skulinka se musela ucpat mechem, aby neutíkalo vzácné teplo.
Poslední měsíc roku je přípravou a Vánoce a oslava Ježíškova narození. Tomuto období se říká
advent a dříve bývalo dobou postní, přestalo se tančit, nepořádaly se ani svatby. Každé ráno, ještě za
tmy, chodili všichni do kostela na mši.
Bývala to ale i dobaplná předvánočních příprava a děti se tenkrát těšily na dárky od Ježíška stejně
jako dnes.
Vedle vánočních příprav chodily ženy i dívky však stále na přástky. „Toč se a vrč, můj kolovrátku,
ejhle, adventu již nakrátku a blízko, blizoučko Štědrý den,“ říká se v jedné básni Karla Jaromíra Erbena,
která vypráví o předvánočních a vánočních zvycích.
Čtyře nedělím před Štědrým dnem se říká adventní. Dnes se ustálil zvyk ozdobit adventní věnec
čtyřmi svíčkami a každou neděli by se měla sejít celá rodina, zapálit jednu svíčku a alespoň chvíli
spolu posedět a povídat si.
Nezapomeňte si také vytvořit vánoční hvězdičku. Potěší vás její krása.

KNIHY PRO DĚTI
Čechura , R.: Maxipes Fík
Jiránek , V.: Bob a Bobek, králíci z klobouku
Kincl , J.: Rákosníček
Košlerová , E.: Příběhy včelích medvídků
Lobel , A.: Kvak a Žbluňk jsou kamarádi

PŮJČOVNÍ DOBA: STŘEDA 16–18.30 HODIN.

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE
František Nepil: VÁNOCE MÁM RÁD
Všichni ti, kdo se už nemůžou dočkat předvánoční a vánoční nálady spojené s nejkrásnějšími
svátky roku, jistě ocení tento výbor z textů Františka Nepila, který obsahuje vánoční fejetony
známé z rozhlasových Dobrých jiter, vánoční pohádky z pohádkových knížek a další vánoční
příběhy plné autorovy nezaměnitelné poetiky. Věděli jste, že správné vánoční cukroví musí být
oštípané, ozývané a ohřímané? Co by měl Ježíšek vnuknout členům zákonodárných sborů? Jak
se správně rozbaluje vánoční dárek, aby měl radost dárce i obdarovaný?
Nádhernými ilustracemi doprovodil Karel Franta.

V neděli 29. listopadu 2015 se konala v zasedací síni OÚ Braškov vánoční výstava

Magda Váňová: HEREČKA
Vzrušující život slavné herečky Žofie Beladové. Neobyčejný příběh je kouzelný tím, že se
rozvíjí z docela obyčejných životních souvislostí, a vše, co Žofie dokázala, připomíná dobrodružné
hledání pokladů. Největší našla v lidech.
Oldřiška Ciprová: LÁSKA A MAJESTÁT
Po smrti Václava II. na trůn usedne jeho syn Václav III. Vládu mu komplikují nejen mocní
čeští páni, ale i ženy z královského rodu, hlavně ambiciózní Eliška Přemyslovna. Brzy je mladá
princezna ve dvojím ohni: láká ji moc, ale svazuje ji láska. Bude ochotná vzdát se citu na cestě
za majestátem? Příběh o lásce, nenávisti a touze po moci vychází ze skutečných událostí.
Všem čtenářům a přátelům dobrých knih přeji příjemné prožití vánočních svátků, mnoho
překvapení a hezkých setkání. Do nového roku všechno dobré, hodně štěstí, zdraví. Také úsměv
na tváři a ať se Vám v příštím roce všechno vydaří!
Věra Přibylová, knihovnice

A léta běží…
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narodili se:
Jan HAAS
Dominika HAASOVÁ
Rozloučili jsme se s našimi občany:
Irena CHALOUPKOVÁ
Jan ČÁP

Adventní pranostiky
Mírný prosinec – mírná celá zima
1. 12. 2015
1. 12. 2015

11. 12. 2015 (83 let)
12. 12. 2015 (69 let)

Blahopřejeme

Čest jejich památce

Jaký prosinec, takový celý rok.

Na suchý prosinec následuje suché jaro.

Studený prosinec – brzké jaro.

Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.

Je-li první adventní týden mrazivo, bude zima
osmnáct neděl trvati.

Padne-li první sníh na mokrou zem, bude slabá
úroda.

Když v prosinci sněží, úrodný rok nato běží.

Když o první adventní neděli nastane daleko
široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.

Prosinec se sněhem na pěšině, žito v každé dědině.
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Zprávy z mateřské školky
Začal čas adventní a doba velkých příprav na blížící se vánoční svátky. U nás v MŠ začaly přípravy na Vánoce společným tvořivým odpolednem pro rodiče a děti. Stejně jako loni si maminky
mohly s dětmi vyrobit adventní věnec. Bylo to pro všechny velmi příjemné odpoledne plné předvánoční pohody. Společně jsme se sešli i u slavnostního rozsvěcení vánočního stromu, kde děti
z naší MŠ zazpívaly vánoční písničky a koledy. Nesmíme zapomenout ani na návštěvu Mikuláše
v MŠ. Děti si tuto tradici užily jak jinak než v maskách andělů, čertů a mikulášů. Mikuláš měl

pro děti připravené malé překvapení. Před sebou máme ještě vánoční besídku, na kterou se děti
pilně připravují a velice se těší. Potom už se společně budeme těšit na to, co pěkného nám Ježíšek
přinese pod vánoční stromeček.
Kolektiv MŠ Vám všem přeje klidné a pohodové Vánoce a věříme, že rok 2016 bude úspěšný a
spokojený nejen u nás v mateřské škole, ale i ve vašich rodinách.
Petra Strejčková, DiS.

