BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

prosinec 2017

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

17. VEŘEJNÉ
ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV

které se koná

VE STŘEDU 6. 12. 2017 V 17.00 HOD.
V RESTAURACI U CHALUPŮ
s tímto programem:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zahájení
Kontrola plnění usnesení 16. zasedání
Návrh rozpočtu obce na r. 2018 a rozpočtový výhled na r. 2019, 2020
Návrh rozpočtu MŠ na r.2018 a rozpočtový výhled
na r. 2019, 2020
Rozpočtové změny za rok 2017, odsouhlasené
radou obce
Smlouva o úvěru s ČS a.s. na koﬁnancování Komunikace pro pěší Braškov, Valdek – V. Dobrá
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SFDI
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za
rok 2017
Veřejnoprávní smlouvy o dotaci pro SK Braškov a
pro SDH Braškov
Návrh změn ve složení Rady obce Braškov
Odměny zastupitelstva podle nového NV
č. 318/2017 Sb. k 1.1.2018
Program rozvoje obce – aktualizace
Vnitropodniková směrnice pro stanovení úplaty za
poskytnutí informací
Kupní smlouva na pozemek p.č. 95/19
Pokládka nových trubek pro společnost Cetin
v chodníku ul. Sportovců a V Dubinách
Smlouva o dílo (arch. Jiří Vorel)
Darovací smlouva ﬁn. prostředků 100 tis. Kč od
ČNES Dopravní stavby
Darovací smlouva na automobil VW Caravelle od
Generálního ředitelství cel
Diskuse
Usnesení a závěr

Ročník: 27 Číslo: 4

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v úplném úvodu bych Vás rád informoval o některých dopadech novely zákona o střetu zájmů.
Veřejní funkcionáři, mezi které zákon o střetu
zájmů řadí i starosty, místostarosty a radní obcí,
jsou povinni zveřejnit, co mají doma, co vlastní,
kolik peněz mají na účtu, jaké mají dluhy apod. Tyto
informace jsou nyní bez omezení veřejně dostupné
na internetu. Jediné právo, které dotčení veřejní
funkcionáři mají, je znát informace o počtu osob,
které zkoumaly, jak se jim „daří“. Zákon o střetu
zájmů nerozlišuje mezi Prahou a malou obcí. Prapůvodní zlodějské praktiky vyžadovaly „tipaře“. Dnes
stačí internet. A tak jsme přišli o jednoho radního,
kterému předmětná povinnost kolidovala s jeho zaměstnáním a fyzicky i majetkově ho ohrožovala. A
troufám si tvrdit, že obdobně novela zákona o střetu
zájmů postihne i další malé obce. Mnoho obecních
rad v České republice již přestalo nebo přestane
fungovat. O „politické funkce“ v malých obcích
bude ještě menší zájem než dosud. Zajímavé je, že
zákon o ochraně osobních údajů je v této otázce
nesmírně tolerantní. Přitom když jsme například
spouštěli obecní kamerový systém, nesměli jsme
nic nahrávat, natož pak v případě trestného činu
nahrávku použít. Tento problém jsme nakonec vyřešili zakoupením složitého „prověřovacího systému“ a vytvořením příslušné dokumentace. Přesto si
kladu otázku, zda zákon o ochraně osobních údajů
náhodou „neměří dvojím metrem“. A zda se věci
zákonodárci tak trochu nevymkly z rukou.
A u zákona o ochraně osobních údajů si dovolím ještě chvíli zůstat. Jeho vztah se zákonem
o svobodném přístupu k informacím je rovněž
nevyčerpatelným zdrojem komplikací pro každodenní fungování obce. Smysl a účel obou zákonů
jsou totiž často v přímém protikladu. A když do
toho vstoupí ještě Evropská unie s novým obecným
nařízením o ochraně osobních údajů, má malá obec
o starosti postaráno (a starosti tak má i starosta).
Nyní za účelem ochrany osobních údajů budeme
povinni zřídit funkci tzv. pověřence. Další zbytečně utracené obecní peníze. Navíc, zákonodárce je
přesvědčený, že i ta nejmenší obec má mít kapacity
na to, aby dokázala s ohledem na princip proporcionality posoudit v každém jednotlivém případě
vztah práva na svobodný přístup k informacím a
práva na ochranu osobních údajů. Jak to často bude
vypadat v praxi, si asi dokážete snadno představit.
Mám ale i veselou příhodu. Při cestě do zaměst-

nání jsem 31. října 2017 na křižovatce na Valdeku
periferně zahlédl spoluobčana visícího přes plot
u Sekalů. Zacouvali jsme k němu, já vystoupil,
představil se a dotazoval se, co dotyčný dělá. Odpověď zněla: „Koukám, zda tu není nějaké staré
železo“. Hned jsem vytočil policii. Za rohem v ulici
byl druhý spoluobčan s červeným Renaultem Megan. Nasedli, odjeli, ale my jeli za nimi. A tak jsem
naváděl unhošťskou Městskou policii z Valdeka
na Braškov a z Braškova až na Výhybku, kde byly
spadlé závory. Řekl jsem si, že máme vyhráno.
Ovšem to jsem se mýlil. Policista, který již byl na
Kožovce, mi sdělil, že do Kladna nemůže, takže
se otáčí a ať zavolám státní policii. Tak jsem již
podruhé volal, tentokrát státní policii. Mezitím se
zvedly závory, Renault projel a já pokračoval do
práce. Konec bohužel neznám. Ale dokážu si jej
domyslet. Oproti tomu v případě špatného parkování nebo zpěvu na zábavě je policie stoprocentně
funkční. A ještě nám pošle na obec fakturu. No,
prostě některé věci jsou zamotané. Těším se a
věřím, že alespoň pro moje vnoučata se rozmotají.
V naší obci musíme zásadně posílit kamerový
systém. Vidím to jako jedinou šanci jak předejít
narůstající trestné činnosti. V této oblasti je nejsložitější optovodičový rozvod, který v části obce již
máme a nyní se chystáme na propojení s Toskánkou. Budujeme rovněž propojení Obecního úřadu
a Háje. Co se Vás nejvíce negativně dotkne, bude
rozkopaný chodník v ulici Sportovců na Valdeku,
kde se bude ukládat obecní optovodič.
Hasičské hřiště pronajaté od rodiny Hřebíkových se zazelenalo. Zbývá se jen modlit, aby
nepřišlo divoké prase. To ani žádný kamerový
systém nezastaví.
V příštím roce začne výstavba chodníku z Valdeku na Velkou Dobrou. Ten by měl zvýšit bezpečnost
především starších spoluobčanů navštěvujících
doberský hřbitov.
Pokud dostanete Braškovské noviny před rozsvěcením našeho vánočního stromu na Braškově,
které proběhne dne 3. prosince 2017, všechny Vás
touto cestou srdečně zvu. Pan farář Janáček z Úhonic posvětí naši novou hasičskou cisternu. Dáme
si svářo a oddáme se všeobecnému vánočnímu
klidu. Ne shonu!
Přeji Vám šťastné a veselé Vánoce a především
mnoho zdraví v roce 2018.
Ing. Vladimír Dráb, starosta

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
Usnesení

Usnesení

16. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného dne
19. září 2017 na Obecním úřadě Braškov

č. 1 z 52. schůze rady 4. 9. 2017
Rada obce Braškov po projednání:
•

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

•

souhlasí
• s prodejem pozemku p.č. 76/4 za cenu dle znaleckého posudku
• s vybudováním pevného stánku občerstvení na Háji dle návrhu ak. arch. J. Vorla do 200 tis.
Kč, z čehož polovina bude hrazena ze sponzorských darů
• s návrhem nové veřejnoprávní smlouvy s Městem Unhošť o zajišťování výkonu úkolů Městské
policie Unhošť
• s ﬁnančním příspěvkem obce na festival Valdecký háj ve výši 65 tis. Kč
• aktualizací „Programu rozvoje obce“
• s podáním žádosti na Stč. kraj o dotaci 1 mil. Kč na koﬁnancování akce „Komunikace pro pěší
Braškov, Valdek – V. Dobrá“
• s rozesláním žádosti na 3 banky ve věci předložení nabídky na poskytnutí úvěru ve výši 4 mil.
Kč na akci „Komunikace pro pěší Braškov, Valdek – V. Dobrá“ a reﬁnancování stávajícího úvěru
• s účastí obce jako osoby zúčastněné ve věci žaloby Ekologického občanského sdružení obce
Braškov na KÚ Středočeského kraje proti vydání stav. povolení Stavimatu

•

nesouhlasí
• s pokácením vzrostlé vrby na poz. p.č. 423, navrhuje seříznout korunu a ponechat kmen znovu
obrazit

•

schvaluje
• doplnění návrhu programu 16. zasedání zastupitelstva obce v úterý 19.9.2017
• program 53. schůze rady dne 3.10.2017

Zastupitelstvo obce po projednání:
a) bere na vědomí:
1. Zprávu o kontrole plnění usnesení 15. zasedání zastupitelstva obce, konaného 26.6.2017
2. Informaci o výsledku hospodaření obce k 31.8.2017
b) schvaluje:
1. Výsledek výběrového řízení na zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo se společností Gardenline,
s.r.o. na akci „Komunikace pro pěší Braškov, Valdek – Velká Dobrá“ za cenu 13.877.238 Kč vč. DPH
2. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
a uzavření veřejnoprávní smlouvy na akci Vybavení JSDH obce Braškov izolovanými dýchacími
přetlakovými přístroji ve výši 200.000 Kč
3. Přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR na „Komunikaci pro pěší Braškov,
Valdek – Velká Dobrá“ ve výši 9.489.000 Kč
4. Výběr nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy s Českou spořitelnou a.s. o poskytnutí
překlenovacího úvěru č. 0317387469 ve výši 6.000.000 Kč na koﬁnancování akce „Nákup velkokapacitní požární cisterny pro jednotku SDH Braškov“
5. Výběr nejvýhodnější nabídky s Českou spořitelnou a.s. o poskytnutí nového úvěru ve výši 4.000.000
Kč na akci „Komunikace pro pěší Braškov, Valdek – Velká Dobrá II“ spojený s reﬁnancováním
stávajícího úvěru
6. Uzavření směnné smlouvy s Ing. Vackem na pozemek p.č. 292/5 o výměře 45 m 2 za pozemek p.č.
385/3 o výměře 45 m2
7. Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 1/2017 o poskytnutí dotace na celoroční provoz
s SK Braškov
8. Uzavření nové veřejnoprávní smlouvy s Městem Unhošť o zajištění výkonu úkolů MP Unhošť při
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Braškov
9. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 105956-000-00
s T-Mobile Czech Republik a.s. na vybudování elektropřípojky v lokalitě na Háji
10. Uzavření pachtovní smlouvy na pozemek p.č. 118/8 se Š. Hřebíkovou na hřiště pro požární sport
c) souhlasí:
1. S Programem rozvoje obce, aktualizovaný v září 2017
2. S bezúplatným převodem pozemků p. č. 370/2, 370/3, 370/5 a 370/6 od ŘSD ČR
3. S cenou za prodej pozemku p.č. 76/4 , nově p.č. 76/5, o výměře 61 m 2 v k.ú. Braškov ve výši 45.130
Kč a úhradou všech výdajů obce, které souvisí s prodejem a převodem pozemku na kupujícího
4. Se snížením ceny za odkup pozemku p.č. 95/1 o výměře cca 8662 m2 na 100 Kč/m 2

č. 2 z 52. schůze rady 4. 9. 2017
Rada obce Braškov po projednání:
•

schvaluje
• přijetí investiční dotace ve výši 200 tis. Kč z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci
„Zlepšení ochrany zdraví členů JSDH Braškov při zásazích, evid. číslo HAS/SDH/031361/2017“
(na vybavení JSDH obce Braškov izolovanými dýchacími přístroji přetlakovými)

53. schůze rady 3. 10. 2017

Zpráva o kontrole plnění usnesení 16. zasedání
zastupitelstva obce konaného 19. 9. 2017
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 15. zasedání zastupitelstva a
výsledek hospodaření obce k 31.8.2017.
Dále schválilo výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy se zhotovitelem akce chodník
Valdek – V. Dobrá a přijetí dotací na uvedený chodník a na vybavení JSDH dýchacími přístroji.
Schválilo rovněž nabídku a uzavření smlouvy s Českou spořitelnou ve výši 6.000 tis. Kč na
koﬁnancování nákupu velkokapacitní požární cisterny, která již byla dodána a slavnostně předána
hasičům 28.10.2017.
Zastupitelstvo schválilo uzavření směnné smlouvy s ing. Vackem. Smlouva byla uzavřena a na
katastrálním úřadě zaregistrována.
Konečně zastupitelstvo schválilo uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci na
celoroční provoz s SK Braškov; Veřejnoprávní smlouvu s Městem Unhošť o zajištění úkolů Městské
policie a pachtovní smlouvu s paní Š. Hřebíkovou na pozemek p.č. 118/8 na hřiště pro požární sport.
Rovněž byla uzavřena smlouva o zřízení věc. břemene s T-Mobile Czech Republik a.s. na zřízení el.
Přípojky ke stožáru na Háji.
V další části usnesení zastupitelstvo odsouhlasilo aktualizovaný Program rozvoje obce, bezúplatný
převod pozemků pro chodníky na Toskánce od ŘSD ČR, a prodej pozemku p.č. 76/5.
Konečně zastupitelstvo odsouhlasilo snížení ceny za odkup pozemku p.č. 95/1 na 100 Kč/m2.
Po zpracování geometrického plánu je připravena smlouva na odkup tohoto pozemku a bude
předložena ke schválení 17. zasedání zastupitelstva obce.
Všechny úkoly usnesení 16. zasedání zastupitelstva byly tedy splněny a smlouvy byly případně
budou následně uzavřeny.
František Haas

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
KONANÉ VE DNECH 20.  21. 10. 2017

Rada obce Braškov po projednání:
•

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

•

souhlasí
• s uzavřením smlouvy o dílo s ing. P. Polákem
• s úhradou travního osiva na propachtovaný pozemek p.č. 118/8
• s nabídkou hasičské pojišťovny na pojištění hasičské techniky a úrazového pojištění členů JSDH
• s prodejem nových herních prvků v majetku MŠ Braškov

•

schvaluje
• změnu č. 7 rozpočtu obce na rok 2017
• termín a návrh programu 17. zasedání zastupitelstva obce v úterý 28.11.2017 v restauraci U
Chalupů
• program 54. schůze rady dne 24.10.2017

54. schůze rady 24. 10. 2017
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• informaci o výsledku parlamentních voleb
• informaci P. Stádníka o odstoupení z Rady obce
• informaci o výsledku hospodaření obce k 30.9.2017

•

souhlasí
• se zpracováním směrnice pro stanovení úhrady za podávání informací podle zák. č. 106/1999 Sb.
• se žádostí na Krajský úřad Stč. kraje o dotaci na spoluﬁnancování akce Komunikace pro pěší
Braškov, Valdek – V. Dobrá
• s pachtovní smlouvou se Š. Hřebíkovou na poz. p.č.118/8
• s darovací smlouvou na radiostanice SMART a Pegas BER od HZS pro Stč. kraj, Kladno
• s darovací smlouvou od Stavimatu ve výši 5.000 Kč

•

schvaluje
• změnu č. 8 rozpočtu obce na rok 2017
• změnu termínu na 6.12.2017 a program 17. zasedání zastupitelstva obce v restauraci U Chalupů
• program 54. schůze rady dne 7.11.2017

kraj: Středočeský kraj, okres: Kladno, obec: Braškov
voliči v seznamu: 847, vydané obálky: 625, volební účast: 73,79 %, platné hlasy: 619
č.

název

1 Občanská demokratická strana
2 Řád národa - Vlastenecká unie
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
4 Česká str.sociálně demokrat.
6 Radostné Česko
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
8 Komunistická str.Čech a Moravy
9 Strana zelených
10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU
12 Strana svobodných občanů
13 Blok proti islam.-Obran.domova
14 Občanská demokratická aliance
15 Česká pirátská strana

platné hlasy
celv%
kem
90 14,53
0
0,00
0
0,00
35
0
40
54
11
5
7
0
0
101

5,65
0,00
6,46
8,72
1,77
0,80
1,13
0,00
0,00
16,31

č.

název

17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Unie H.A.V.E.L.
Referendum o Evropské unii
TOP 09
ANO 2011
Dobrá volba 2016
SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Česká strana národně sociální
REALISTÉ
SPORTOVCI
Dělnic.str.sociální spravedl.
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
Strana Práv Občanů

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

platné hlasy
celv%
kem
0
0,00
0
0,00
51
8,23
164 26,49
0
0,00
2
0,32
13
2,10
0
0,00
3
0,48
0
0,00
2
0,32
41
6,62
0
0,00

55. schůze rady 7. 11. 2017
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
• závěry z ankety spokojenosti rodičů s MŠ Braškov

•

souhlasí
• s úhradou faktury za pokrývačské práce, nový kiosek na Háji
• s uzavřením smlouvy o obstarání věci se Psím útulkem Bouchalka na rok 2018 ve výši 20 tis. Kč

•

pověřuje starostu obce
• projednat s ředitelkou MŠ Braškov připomínky a návrhy, které vyplynuly z ankety rodičů

•

schvaluje
• doplnění programu 17. zasedání zastupitelstva obce 6.12.2017 v restauraci U Chalupů
• program 56. schůze rady dne 21.11.2017

Zprávy z obecního úřadu
Výsledek hospodaření obce k 31. 10. 2017
výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změnách

výsledek od
začátku roku

%

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

8 918 750,13

daň z příjmů fyz.os. ze záv.čin.

2 177 969,82

daň z příjmů FO ze sam.v.č.

43 852,97

daň z příj. fyz.os. z kap. výn.

209 562,61

9 500 000,00

94%

rozpočet po
změnách

%

veřejné osvětlení-el.energie

101 796,19

300 000,00

veřejné osvětlení-údržba,oprava rozhlasu

111 648,00

250 000,00

34%
45%

údržba veřejné zeleně

646 917,33

710 000,00

91%

odpady celkem (Van,AVE,Ekologie)

682 434,00

750 000,00

91%

AVE známky KO

450 060,00
216 126,00

daň z příj.práv.os.

2 148 285,60

likvidace velkoobjemového odpadu

daň z přid.hodnoty

4 309 142,13

nebezpečný odpad

16 248,00

úroky z úvěru

35 793,90

60 000,00

60%

133 900,00

150 000,00

89%

pop.ze psů,ost.daně

29 937,00

daň z příjmu za obec

370 500,00

370 500,00

100%

Valdecký háj-příspěvek

daň z nemovitosti

597 397,50

597 000,00

100%

Výtvarná dílna-provoz(voda,elektř.údržba)

19 366,92

60 000,00

32%

Kamerový systém-provoz(dohoda)

45 000,00

60 000,00

75%

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

72 674,05

200 000,00

36%

0,00

18 000,00

0%

56 192,40

56 200,00

100%

NEDAŇOVÉ
pronájmy

23 001,00

130 000,00

18%

odpady

658 165,00

660 000,00

100%

zn.na popelnice+bioodp.

524 435,00

pytle na tř.od.
popl.velk.a neb.odpad
správní poplatky
Ekokom
přijaté pojistné náhrady

Příspěvek-PO Unhošť,Hospis
Údržba dětských hřišť
Volby do PS

28 220,00

Vratka dotace-rek.VO,ﬁn.vypořádání

4 848,00

18 226,00

27%

27 657,00

27 657,00

100%

6 157 960,63

8 085 583,00

71%

105 510,00
6 845,00

20 000,00

34%

68 091,50

100 000,00

68%

celkem

INVESTIČNÍ:

0,00

0,00

0%

48 579,66

50 000,00

97%

předproj.,projekty a inž.činnost

343 318,60

400 000,00

86%

Ostatní nedaň.příjmy

9 867,57

20 000,00

49%

Centrum služeb Braškov-Jednota

249 299,00

250 000,00

100%

tiskopisy,ost.popl., prodejna nájem,voda

9 018,00

výtěž.VHA

ordinace-zál.elektřiny
úroky z BÚ
DOTACE - OÚ - státní správa

koﬁn.investic"Programu výstavby"

0,00

splátka- prodejna Jednota

849,57

5%
100%

300 000,00

300 000,00

100%

EVVO

245 630,00

700 000,00

35%

100%

oprava CAS 25 Liaz

600 384,00

610 000,00

98%

596 611,60

100%

výsadba a revital.zeleně v obci

444 766,21

450 000,00

99%

200 000,00

200 000,00

100%

nákup požární cisterny

7 730 690,00

7 900 000,00

98%

0,00

7 005 000,00

0%

120 460,10

121 000,00

100%

celkem

11 163 096,91

12 024 800,00

93%

17 321 057,54

20 110 383,00

86%

3 900 000,00

3 900 000,00

100%

196 600,00

83%

18 226,00

18 226,00

DOTACE-rek.MŠ doplatek 2016

596 611,60

DOTACE-hasiči, dých.přístroje
DOTACE-nákup požární cisterny

193 800,00
1 100 000,00

nákup pozemků Pejša

163 830,00

DOTACE-volby do PS

10 043,00
1 100 000,00

optická síť Braškov

18 506,00

Rekonstrukce MŠ vícepráce

0%

OSTATNÍ PŘÍJMY:
Smlouva hasiči (Kyšice)

6 000,00

12 000,00

50%

Smlouva hasiči (V.Dobrá)

24 000,00

24 000,00

100%

Hasiči-zajištění požární ochrany

68 300,00

68 300,00

100%

VÝDAJE CELKEM

Příspěvek na VO kruhového objezdu

50 370,00

50 370,00

100%

Splátka úvěru

Věcné břemeno

0,00

10 000,00

0%

prodané dřevo

23 645,00

23 930,00

99%

Hudební festival-sponz.dar

88 500,00

88 500,00

100%

PŘÍJMY CELKEM
Příjem překlenovacího úvěru-cisterna

11 940 679,96

19 741 037,60

60%

6 000 000,00

6 000 000,00

100%

V Ý D A J E :

VÝDAJE CELKEM

-21 221 057,54

PŘÍJMY CELKEM

17 940 679,96

ROZDÍL

-3 280 377,58

Výsledek hospodaření k 31.12.2016

8 130 185,59

Zůstatek BÚ celkem

4 849 808,01

z toho:

NEINVESTIČNÍ
správa OÚ (včetně odměny zastupitelů)

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

BÚ Spořitelna
2 567 828,27

3 548 800,00

72%

4 644 703,76

BÚ-90018-nákup požární cisterny

0,00

odměny zastupitelstva

522 918,00

BÚ -94 ČNB

platy zaměstnanců

757 585,00

BÚ-2006 ČNB

platy za 12/2016

228 060,00

úvěr

-5 901 193,65

dohody

175 740,00

úvěr překlenovací-cisterna

-6 000 000,00

pov.poj.na soc.zab.

189 401,00

pov.poj.na zdr.poj.

115 241,00

zák.poj.odpovědnosti
právní služby

3 183,00

59 439,00

popl.za měř.rychlosti v obci

46 495,00

všeobecný mat.(osivo na pron.pozemek )

66 948,81

nákup DHM (Betlém,telef.psí koše,schody.progr.KEO)

96 442,00

odborné publ.
voda(OÚ,pítka,prodejna)

6 736,00
18 071,67

elektrická energie(OÚ,prodejny)

29 168,18

služby pošt

2 543,00

služby telekom.

24 093,55

služby peněžn.ústavů

10 080,30

zálohy pokladny
školení
nákup služeb (gemetr.zaměření)
pohoštění

P Ř Í J M Y
DAŇOVÉ celkem
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné
činnosti
daň z příj. fyziských osob z kapitálových výnosů
daň z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty
ostatní daně
daň z nemovitosti
poplatky za odpady
Ekokom
poplatky ze psů
správní poplatky
výtěžnost výherních hracích automatů
daň z příjmů za obec

3 620,00

plyn(OÚ,prodejny)

844,00

122 618,76
13 422,00
6 450,00

řešení přestupků-Mě.Unhošť

1 000,00

pachtovné p.Hřebíková

2 000,00

opravy(poč.síť)

62 634,00

nájemné-Pozemkový úřad

11 133,00

11 200,00

100%

370 500,00

370 500,00

100%

příspěvek na provoz hřbitova M.Přítočno

0,00

100 000,00

0%

Sdružení dobrovolných hasičů

340 422,67

340 000,00

100%

Sportovní akti.mladých hasičů

200 000,00

200 000,00

100%

Sbor pro občanské záležitosti

14 152,00

40 000,00

35%

knihovna - knihy a odměna

51 478,90

80 000,00

64%

250 000,00

250 000,00

100%

20 189,00

35 000,00

58%

rozvoj a podpora mlád.oddílu kopané

180 000,00

180 000,00

100%

hřiště Valdek a víceúčel.hřiště-dotace na provoz

120 000,00

120 000,00

100%

20 000,00

20 000,00

100%

údržba a opravy silnic,chodníky,DKP

51 010,00

100 000,00

51%

údržba rybníky

23 019,00

30 000,00

77%

MŠ - příspěvek na provoz
kronika - materiál a odměna

dětské hřiště Braškov

12 212 000,00
10 500 000,00

597 000,00
650 000,00
70 000,00
25 000,00
20 000,00
50 000,00
300 000,00

3 094,00

daně a popl.,kolky,

daň z příjmů za obec

136,63

Návrh rozpočtu na rok 2018

0,00

poj.obecního majetku

204 967,62

NEDAŇOVÉ celkem
pronájmy, pachtovné
přijaté pojistné náhrady
ostatní nedaňové příjmy
Hasiči-smlouva s obcí Kyšice
Hasiči-smlouva s obcí Velká Dobrá
Hasiči-ostatní příjmy
Věcná břemena
Příspěvek na VO kruhový objezd
Hudební festival - sponzorské dary
Stavimat - sponzorský dar
Transfery (dotace)
DOTACE - OÚ - státní správa
DOTACE - volby
DOTACE - požární cisterna
DOTACE - chodník Valdek - V. Dobrá
Přijem úvěru na koﬁnancování chodníku Valdek
-V. Dobrá
PŘÍJMY CELKEM
V Ý D A J E :
NEINVESTIČNÍ CELKEM
správa OÚ
daň z příjmů za obec
výdaje na volby
MŠ - příspěvek na provoz

281 000,00
165 000,00
0
20 000,00
12 000,00
24 000,00
0
10 000,00
50 000,00
0
0
16 690 600,00
196 600,00
0
7 005 000,00
9 489 000,00
4 000 000,00
33 183 600,00

8 196 000,00
3 540 000,00
300 000,00
0
250 000,00

jednotka dobrovolných hasičů
sbor pro občanské záležitosti
knihovna - knihy a odměna
kronika - materiál a odměna
údržba a opravy silnice, chodníky
údržba a opravy rybníky
údržba dětských hřišť
veřejné osvětlení - el. energie
veřejné osvětlení - údržba
veřejná zeleň - údržba
odpady celkem (VaN, AVE, Ekologie)
výtvarná dílna-provoz
kamerovcý systém-provoz
muzeum sportu-provoz
úroky z úvěru
Valdecký háj-příspěvek
smlouva Policie Unhošť, Kladno
příspěvek na provoz hřbitova M. Přítočno
pronájmy, pachtovné (Pozemkový fond,
Hřebíková)
služby T-Mobile
sportovní aktivity mladých hasičů - dotace
na provoz
fotbalové hřiště Valdek - dotace na provoz
dětské hřišrě Braškov - dotace na provoz
rozvoj a podpora mládežnického oddílu kopané
- dotace
INVESTIČNÍ celkem
předprojekt.,projektová a inž.činnost a stavební
dozor
koﬁnancování investic "Programu výstavby"
nákup pozemků Havlík
nákup pozemků IBH + Budínská
optická síť Braškov
chodník Valdek - V. Dobrá
Splátky úvěrů celkem
Splátka překlenovacího úvěru - cisterna
Splátka úvěru č. 0317499479

280 000,00
40 000,00
80 000,00
35 000,00
100 000,00
30 000,00
60 000,00
300 000,00
250 000,00
710 000,00
750 000,00
60 000,00
60 000,00
200 000,00
60 000,00
150 000,00
116 000,00
100 000,00
15 000,00
120 000,00
220 000,00
145 000,00
20 000,00
205 000,00
16 487 600,00
500 000,00
1 056 000,00
669 000,00
262 600,00
100 000,00
13 900 000,00
8 500 000,00
6 000 000,00
2 500 000,00

VÝDAJE CELKEM

33 183 600,00

Rozpočtované příjmy
Rozpočtované výdaje včetně splátek úvěrů
Rozpočet je navržen jako vyrovnaný

33 183 600,00
-33 183 600,00
0

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

z toho

STÁDIUM PŘÍPRAVY ČI REALIZACE
CELKEM

DOTACE

NÁKL.
OBCE

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE

MANAŽER
PROJEKTU

POZNÁMKA

REKONSTRUKCE ULICE AKÁTOVÁ – II. část

Dokumentace zpracována, požádáno o
stavební povolení

1755

1404

351

Zpracována, urgováno vydání
stavebního povolení; chybí
stanovisko Policie.

Ing. Dolejšová

Budeme žádat o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE V ZÁTIŠÍ

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

1110

945

165

Úpravu dokumentace
provedena, vydáno stavební
povolení.

F. Haas,
Ing. Doksanský

Budeme žádat o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE V DUBINÁCH

Je zpracována dokumentace.

1049

892

157

Je požádáno o stavební
povolení; chybí stanovisko
Policie.

Ing.Dolejšová,
p. Haas

Bude požádáno o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE u sběrného místa

Je zpracována dokumentace.

357

303

54

Je vydáno pravomocné stavební Ing. Dolejšová,
povolení
p. Haas

Bude požádáno o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE U DUBU

Zpracována dokumentace bez úvodní
části (u Skalky).

6500

0

0

Dokumentace zpracována.
Je vydáno stavební povolení.

Budeme žádat o dotaci.

REKONSTRUKCE ULICE POD HORKOU

Nutno aktualizovat dokumentaci z r. 2007.

9000

0

0

Požádáno o stavební povolení a
p. Haas
zahájeno stavební řízení.

Bude nutné žádat o dotaci.

TOSKÁNKA – DOKONČENÍ CHODNÍKŮ VČETNĚ
VSTUPŮ A VJEZDŮ

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

1000

0

1000

Zpracována dokumentace, řeší
se bezúplatný převod pozemků
od ŘSD.

Ing. Dolejšová

Budeme žádat o dotaci.

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ PRO DĚTI S UMĚLÝM
POVRCHEM

Bylo vydáno stavební povolení.

3185

3025

160

Upravuje se dokumentace.

Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová

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

KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ BRAŠKOV,
VALDEK – VELKÁ DOBRÁ

Vydáno stavební povolení.

14000

11900

2100

Podepsána smlouva o dílo
s dodavatelem. Výstavba
z ﬁnancí SFDI.

Ing. Dolejšová,
p. Haas

Byla získána dotace ze SFDI. Započata výstavba bude
v r. 2018.

Zpracována studie.

Ing. Dolejšová

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

995

Hasičská stříkačka

T. Votava

Získána dotace na r. 2017

70

Zpracován návrh 1. změny
územního plánu, probíhá
jeho projednání s orgány a
organizacemi.

Ing. Dráb
Ing. Kolrusz

Probíhá realizace.

Ing. Dolejšová

Předpokládáme ﬁnancování z dotace.

Ing. Dráb

Bude realizováno jen v případě získání dotace.

Ing. Dolejšová

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

Ing. Dráb

Bude realizováno jen v případě získání dotace.

Ing. Dolejšová

Realizace závisí na možnosti získání dotace.

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

Pořízení nové hasičské stříkačky.

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

O pořízení změny č. 1 územního plánu rozhodlo 13. zasedání zastupitelstva 16.1.2017
a „Zadání změny č. 1“ bylo schváleno.

REKONSTRUKCE MÍSTNÍHO ROZHLASU

Nutno zpracovat dokumentaci

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

celkem cca 15000,
ale budou upřesněny
8000

7005

750

680

Zatím nejsou známy.

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

Místostarosta p. F. Haas
domluvil se starosty obcí,
které spoluvlastní hřbitov,
Zpracován návrh studie. Nutno
jejich podíl na úhradě nákladů projednat s ostatními obcemi.
projektové dokumentace, a to
po čtvrtinách.

p. Haas

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).

ELEKTROMOBILITA

Záměrem je zřízení nabíjecí stanice pro
elektromobily

OBJEKT PRO RYBÁŘE A MLADÉ HASIČE VČETNĚ
EL. PŘÍPOJKY

Jde o náhradu za nevyhovující objekty vč.
elektro přípojky.

1500

SPORTOVNÍ HALA

Jde o výstavbu nové sportovní haly v
souladu s územním plánem, vedle hřiště
J. Valeše. Nutno získat souhlas vlastníka
pozemku.

50000?

CHODNÍK VALDEK – DRUŽEC

Jde o část chodníku, jehož rozsah je
upřesněn dokumentací.

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

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

CHODNÍK VALDEK – HORNÍ BEZDĚKOV

Jde o část chodníku, jehož rozsah bude
upřesněn dokumentací.

Zpracován projekt; vydáno
stavební povolení.

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

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

Ing. Dolejšová

Hledáme možnost dotace pro pořízení.

Nejsou známy.
1275

_
225

Připravuje se dokumentace.

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

Záměrem je úspora energie a zlepšení
klimatizace.

300

CENTRUM SLUŽEB BRAŠKOV

V objektu bude zřízeno zdravot. zařízení
a prodejna.

20000

OBNOVENÍ CESTY Z DUBIN A ODVODNĚNÍ NA
VESELOV

Jde zejména o odvedení dešťových vod z
propustku pod silnicí.

0

300

Nutno zpracovat projekt.

Ing. Dolejšová

Zpracována dokumnetace, je
požádáno o stavební povolení.

Ing. Dolejšová

Hledáme možnost dotace pro rekonstrukci objektu.

Zpracováno geodetické
zaměření pro zpracování
dokumentace a jednání
s majiteli pozemků.

Ing. Kolrusz

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

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 se předpokládá v příštím roce 2018 z prostředků dotace. 28.10.2017
byla slavnostně za hojné účasti veřejnosti představena nová moderní hasičská stříkačka a tento úkol byl splněn a z příští aktualizace Programu již bude vypuštěn. 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 jjsme možnosti a návrhy řešení a uzavřeli dohodu o úhradě nákladů na přípravu a
realizaci rovným dílem. Rozhodující akcí zůstává tedy Pilotní projekt, jehož cílem je schválení změny č. 1 územního plánu obce. “Zadání “ 1. změny bylo zastupitelstvem schváleno, je zpracován návrh
1. změny úz. plánu a probíhá její projednání s veřejnými orgány a organizacemi. Pak bude následovat veřejné projednání a v příštím roce předpokládáme, že bude změna č. 1 úz. plánu schválena.
František Haas

Zprávy z komisí
POZOR NA VYTÁPĚNÍ TUHÝMI PALIVY
Stejně jako v minulých letech, je třeba připomenout hlavní zásady, které je nutno dodržovat při vytápění nemovitostí tuhými palivy. Dodržování těchto zásad je zárukou nejen přijatelného složení spalin,
ale současně bezpečného a ekonomického provozu rodinného domu.
Topná sezóna je v plném proudu a s ní začínají problémy se zhoršováním stavu ovzduší. Dnes již není
pochyb, že značný podíl na zhoršení ovzduší, zvláště na venkově, má lokální vytápění domů tuhými
palivy. Uvádí se dokonce podíl 34%. Kladensko po krátkém období útlumu hutní a těžební činnosti v
devadesátých letech již zase patří mezi oblasti s nejhorším ovzduším v republice. Tentokrát je to však
zásluhou razantního nárůstu těžké nákladní dopravy, obsluhující zvláště rozsáhlé skladovací kapacity
včetně ﬁrem a supermarketů.
Odborníci z oboru vytápění potvrzují, že pokud je celý systém vytápění tuhými palivy v pořádku,
může komín kouřit nejvýše do půl hodiny po zátopu, což je doba, potřebná ke stabilizaci podmínek
hoření. Pokud komín kouří déle, svědčí to jednoznačně o zanedbání systému. Za prvé – zanesený nebo
nevhodný komín pro své rozměry, konstrukci či umístění. Za druhé – zanesený nebo nevhodný kotel
například pro nadbytečný výkon a za třetí – nevhodné palivo v rozporu s doporučením výrobce
kotle. Komín musí mít samostatné průduchy s dostatečným průřezem pro každý zdroj a dostatečnou
výšku (i vzhledem k hřebenu střechy) pro správný tah. Kotel zanesený na svých teplosměnných plochách
má sníženou účinnost, zhoršený tah a hrozí nebezpečí havárie při vzplanutí tohoto nánosu. Jednou z
příčin zanášení je příliš velký výkon kotle, který vede k nutnosti jeho škrcení. Nevhodné palivo v rozporu
s doporučením výrobce kotle je velmi častým nešvarem. Například ocelové násypné kotle na uhlí jsou
nevhodné pro spalování dřeva. Právě dřevo a dřevěné brikety jsou ale v posledních letech vyhledávaným
palivem. Zvláště dřevo, jako obnovitelný a ekologický druh za výhodnou cenu, je nejpoužívanější. Avšak
pro ekonomický, ekologický a bezpečný provoz při spalování dřeva je nutno zajistit nezbytné
podmínky. Kromě vhodného kotle a komína je bezpodmínečně nutné používat pouze dřevo suché.

Ve stavu štípaném je proto dřevo nutno skladovat minimálně 2 roky, a to venku přikryté, nebo
v dokonale provětrávaném dřevníku. Proto je nutno počítat s dvouletým předzásobením a tedy s
takovým prostorem pro skladování, který pojme dvouroční zásobu dřeva ! Pokud není tato podmínka
dodržena, má obsažená vlhkost v syrovém dřevu za následek jednak snížení výhřevnosti (o hodnotu
potřebnou pro odpaření vody), jednak zanášení kotle a komínového průduchu dehtem a sazemi. Saze
lze z komínového průduchu a ze spalinové cesty kotle vymést, avšak dehet nikoliv. Ten se dá odstranit
pouze odborně velice nákladným frézováním. Pokud nánosy zesílí do kritické tloušťky, hrozí vzplanutí
komína, které má za následek v lepším případě nevratné poškození (popraskání) komínového zdiva jako
součásti nosných příček stavby, v horším případě navíc vznícení blízkého střešního krovu, či vnitřního
zařízení bytu s následným požárem domu.
Těmto případům má právě předejít zákon č. 201/2012 o ochraně ovzduší. Podle tohoto
zákona pro majitele kotlů na tuhá paliva o výkonu 10 kW a větších pro ústřední teplovodní
vytápění vyplývá nová povinnost kontroly technického stavu odborně způsobilou osobou.
První kontrola musela být provedena do 31.12.2016. Další kontroly následují vždy po 2 letech.
Je nutno si uvědomit, že spaliny z kouřících komínů obsahují karcinogenní látky, které se zvláště za
nepříznivých atmosférických podmínek šíří po celé obci a poškozují zdraví obyvatel. Pokud v těchto
nemovitostech není navíc v rozporu se zákonem o odpadech tříděn plastový odpad (nákup pytlů je evidován na obecním úřadu), nelze vyloučit, že jsou plasty páleny. To už by se ale jednalo o ještě vážnější
ohrožování zdraví spoluobčanů. Ani požár domu není soukromou událostí, protože v husté zástavbě by
rychle došlo k šíření i na sousední nemovitosti. Třeba ještě dodat, že v takovém případě – při absenci
revizních zpráv o stavu komína a kotle – je pojištění domu proti požáru neplatné.
Ing. Jiří Kolrusz, komise životního prostředí

POKUS O ZÁCHRANU VRBY V DUKELSKÉ ULICI
Místní jistě vědí, že se jedná o mohutný strom poblíž hospody „U Chalupů“, který patří řadu let ke
koloritu obce. Avšak v souvislosti s klimatickými změnami v posledních desetiletích dochází v řadě
měst i obcí k polomům a vývratům stromů na veřejných prostranstvích, občas bohužel s tragickými
následky. Následky nedávné vichřice HERWARD jsou patrné i v katastru naší obce, nejen v lesních
porostech, ale i na veřejných prostranstvích.
S cílem prevence následků při takových událostech byl objednán posudek na aktuální stav zmíněné vrby již letos na jaře. Certiﬁ kovaný arborista provedl místní šetření dne 18.6.2017 a na jeho
základě zpracoval posudek s následujícími závěry :
• Strom (Salix alba) má obvod kmene 366 cm ve výšce 130 cm od země
• Zdravotní stav stromu je silně narušený, vitalita výrazně snížená
• Strom byl v minulosti redukován. Neodborným zásahem mu byl přerušen adventivní (náhradní) kořen
• Kmen stromu je dutý s výraznou hnilobou kmene, na bázi kmene byly zpozorovány plodnice hub
Ohňovec obecný (Phellinus igniarius), je to agresivní parazitická houba způsobující bílou hnilobu
dřeva. Strom hrozí rozlomením koruny nebo kmene
• Celkově se jedná o strom vzhledem k současnému stavu rizikový
• Vzhledem k tomu, že strom roste v centru obce u hlavní komunikace, doporučoval bych
kvůli bezpečí odstranění stromu.
Pokus o záchranu vrby před kácením spočívá v odstranění koruny a razantním snížení kmene s cílem
získání nové malé koruny v takové výši nad zemí, která se bude snadno udržovat a nebude ohrožovat okolí. Přesný postup ochrany hlavy zkráceného kmene a údržby nové koruny stanoví arborista
v závislosti na stavu zkráceného kmene.
Ing. Jiří Kolrusz, Bc. Pavlina Novotná

ALTÁN SE TŘEMI BALDACHÝNY
Minulého roku mě pan starosta vyzval k spoluvytvoření altánku, určeného k prodeji občerstvení při
kulturních akcí obce. Základní koncept domu vzešel od něj a přes různé alternativy jsem se ve studiích
k němu nakonec vrátil. Výtvarně-architektonické varianty jsem předložil panu starostovi ke schválení
a k nalezení správné cesty. Snad každý den od podzimu k následnému podzimu jsem kreslil a každou
následující kresbou jsem se přibližoval reálnému tvaru. Stavba z dubového dřeva se však buduje roky
před realizací, neboť silnější proﬁly musí roky zrát, aby se zabránilo nežádoucím deformacím. Nosné
sloupy si zasloužily mimořádnou péči, neboť riziko roztrhání tvrdého dřeva hned po skácení je velké,
proto se většinou takové velké proﬁly lepí, zároveň tím, ale ztrácí výtvarný účinek, to jsem nechtěl.
V zimě jsem na běžkách se psem hledal po lese vhodné dřevo, zen-budhistické kláštery zaměstnávaly
člověka, který kdysi hledal krásná dřeva, oblé kameny, aby v miniaturní zahradě mnichům poskytly
krásu světa zkoncentrované na ploše malého dvorku. Dubové kmeny bylo potřeba urychleně osekat
z kůry a dále osekat bělové dřevo a následně čela stáhnout prkny a zabránit předčasnému sesychání, i
přes rychlý zákrok se některý kmen rozlétl vedví. Toto se musí provést alespoň pět roků před použitím,
pak zraje jak víno v dubovém sudu. Tuto drvoštěpskou anabázi člověk koná, protože čeká na tu „výzvu“,
která přišla minulý podzim. Legrace je v tom, že investor to umí podobně, jen nemá čas to udělat , musí
přijít ta chvíle klíčení, kdy se potká semínko s půdou, pak už je růst nezastavitelný, no pokud jsou kačky
a zdraví a dobrý počasí a dobrý lidi okolo a dobrý…
Zároveň jak jsem projekt kreslil, tak jsme s Toníčkem připravovali v ateliéru tisíc a jednu součástku
díla, ani mrazivý leden nezabránil Jardovi v broušení sloupů, které byly po pěti letech ušmudlané prachem
cesty. Na jaře jsme začali konstruovat baldachýny neboť ty se musely osazovat (mistrně panem starostou)
jak vížky zvonice, hotové baldachýny jsme pokryli dubovými štípanými šindely, takže máme na Valdeku
tři abstraktní ptáky s peřím dubovým, po vichřici kdy nevzlétli zdá se nadlouho. Ještě štěstí, že je Pepa
Kabát dobře na hřadu přivázal, neboť je mohli honit na poli směrem k letišti. V létě se mi okolí atelieru
zaplnilo různými kupkami rozličných součástek, takže ani manželku, ani bezpečáka jsem na obhlídku
raději nezval, ( ne vše se dá vysvětlit ) občas jsem posílal na obecní úřad fotky „rozpracovanosti“. Zároveň
s návrhy altánu se třemi baldachýny. Neměl jsem pocit, že odezva by byla zlá. A tak jsme pokračovali v
díle, ačkoliv jsem si moc nevěřil, že stavbu postavíme, asi by pan Horáček na nás nevsadil, vážím si, že
obec nepřestala věřit… Jednoho dne, kdy již kolaři pověsili kola na skoby, přijeli velký chlapi s velkými
auty a za nejhoršího počasí se stavba rozložená do tisíce součástek nahrnula do aut a odvezla od ateliéru
na Valdek. No dál snad škoda psát, to již vědí pejskaři a sportovci a trempové víc, co se na Valdeku dělo,
tedy pro ty co chodí na jinou stranu jsme těch tisíc součástek dávali z chaotické kopy na jednu kopu
organizovanou, podle projektu, co je v šuplíku na obecním úřadě. Mnoho lidí nám při tom pomáhalo,
pan starosta a Pepa Kabát a pejskaři, co radili, aby se přečuhující trámy něčím zakryly a Dája fotila a
vařila pro nás s Boženkou polívku. Nemenší dík patří ﬁrmě Kozel, co nás… inspirovala a taky výborným
pokrývačům, co nám pokryly střechu, abychom mohli dělat za deště a taky matce Makarii díky…

Na výslovnou žádost mám uvést ostruhy
Tedy omlouvám se
• Od roku 1988 přijat do Svazu československých výtvarných umělců
• Od roku 1993 v České komoře architektů. Cena fakulty architektury Bratislava – ekologický dům
• S Alešem Langem – 3 cena Grand prix Obce architektů za modlitebnu v Londýnské ulici 30
• Ocenění za interiér obecního úřadu Libáň + svatební síň, cena interiérových architektů
• Ocenění v soutěži „Dům Šumavy“
• Jeden ze třiceti ﬁnalistů světové soutěže nábytku v Asahikavě (Japonsko)
•

Realizace architektura:
• Roubený dům v Šárovcové Lhotě
• Dřevostavba RD v Libáni
• Roubený dům v Bukvici
• Fasáda staré stavby Fy – Aveﬂor
u Bučevsi
• Vestibul letohrádku Vendula
• Interiér v Nerudově ulici

•

Realizace soch:
• 2 sochy v Sheﬁldu (Anglie)
• Lavice – Žena v Californii ( USA)
• Lavice – Pes v Meinzu (Německo)
• Socha Krista v klášteře v Bavorsku ( Německo)
• Socha – Oliva (Chorvatsko)
• Sochy v pražské ZOO (auditorium)
• Sochy v pražské fy Aveﬂor v Bukvici

•

Interiéry:
• Country life – Praha
• Hospoda u kaple Betlémské
• Mikulovské vinárny – Železnice
• Hospoda v Bukvici

•

Výstavy: Rakovník, Beroun, Žilina, Mladá Boleslav, Kolín, Ostrava, Meinz

S úctou Ing. arch. Jiří Vorel, www.jirivorel.snack.ws

UKONČENÍ PROJEKTU
Posledním dokončeným projektem v letošním roce spoluﬁnancovaným z rozpočtu Středočeského kraje
na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu byl projekt s názvem Aplikace EVVO při prosazování
environmentálních funkcí krajiny a stabilizace rozsahu zastavěné části území v rámci přípravy, projednání a realizace změny č.1 Územně plánovací dokumentace obce Braškov. Realizací tohoto projektu byla
široká veřejnost seznámena např. s významem územního plánování pro kvalitu života v obci, procesem
změny plánovací dokumentace. Komentovanými vycházkami do přírody se občané seznámili s přírodními zajímavostmi a živočišnými druhy v okolí obce. Součástí projektu byly i semináře k vyhodnocení

vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území. Ukončení celého projektu proběhlo 30.11.2017
v restauraci U Chalupů. Přednášejícím na téma Urbanismus byl Ing. arch. Milič Maryška zpracovatel
změny územního plánu obce, účastníci si mohli prohlédnout i minivernisáž fotograﬁí z celého projektu,
jejichž autorem byl Ing. Vilém Žák. Zpracovatelem celého projektu byla společnost ECODIS s.r.o.
Celkové náklady projektu dosáhly 738 100 Kč, poskytnutá dotace byla ve výši 664 290 Kč zbývající
část ve výši 73 810 Kč byla hrazena z rozpočtu obce.
Ing. arch. Kateřina Dolejšová, předsedkyně stavební komise

Hasiči informují
Za tento rok doposud zasahovala naše jednotka u celkem 44 událostí. Z toho bylo 18 požárů, 19
technických pomocí, 2 plané poplachy a 5× požární asistence. Ještě u té statistiky chvilku zůstaneme.
Třeba zajímavá čísla jsou pořadí jednotky u zásahu, naše jednotka byla 25× první, 10× druhá a 4× třetí,
což určitě vypovídá o velice dobré připravenosti jednotky.
Připomeneme zde ty nejzajímavější zásahy. 15.4 vyjela jednotka s CAS32 T138 a VW LT45 na požár
skládky pneumatik v areálu bývalé Poldi. Jednotka na místě zasahovala na dvou proudech „C“ v dýchací technice a CAS sloužila k dálkové dopravě vody. Na závěr byla použita termokamera k závěrečné
prohlídce místa požáru. Bohužel stejně jako před 7.lety kdy na tomto místě naše jednotka zasahovala,
nás provázela smůla, tentokrát v podobě proražené pneu na CAS 32 T-138. 12.6.2017 ve 21:26 byla naše
jednotka vyslána k požáru stromu v lese pod Kožovou Horou. jelikož se jednalo o nepřístupný terén
pro CAS tak nás KOPIS vyslalo se čtřykolkou NILFISK, jako druhé vozidlo vyrazila na svůj první ostrý
výjezd po repasi nástavby CAS K25 LIAZ101. Na místě již zasahovala jednotka HZS STČ kraje stanice
Kladno s jednoduchými hasebními prostředky. Z CAS Kladna doplnila čtyřkolka vodu a vyrazila lesní
cestičkou na místo zásahu, zde hořel dutý smrk. Na likvidaci byl nasazen proud „D“. Dále bylo velitelem
zásahu rozhodnuto o poražení stromu, neboť hrozilo nebezpečí pádu. Po poražení bylo provedeno dohašení ložiska požáru v pařezu stromu. Jelikož strom ležel na cestě, provedla naše jednotka přehrazení
výstražnou páskou s obou stran. Na likvidaci bylo spotřebováno cca 1500l vody. Dne 23.6.2017 v 9:52
vyla naše jednotka vyslána KOPISem k požáru RD na Horním Bezděkově. Jednotky vyjela s CAS 25 LIAZ
101.Na místo dorazila jako první a tak ihned začalo budování útočného vedení k hořícímu RD. Vzápětí
dorazili jednotky HZS Kladno a JSDH Unhošť. Provedli jsme uzavření HUP. Hašení probíhalo v DT třemi
proudy „C“. Naše jednotka dále nasadila přetlakový ventilátor na odvětrání budovy. 29.června se přehnala
Kladenskem prudká bouře s lijákem a tak byla naše jednotka vyslána na odčerpání vody ze zatopeného
sklepu v Kladně-Dubí. Jednotka vyjela s technikou CAS32 T-138 následována VW LT46. Na místě bylo
zjištěno, že voda zatopila dvorek i sklep nejen u volajícího, ale i u domu sousedního. Na odčerpání vody
byly nasazeny kalová čerpadla Honda a plovoucí čerpadlo. Po odčerpání vody odjela posádka CAS32
T-138 zpět na základnu. Osádka LT46 přejela na další událost do Švermova, kde během zásahu jednotky
SDH Pchery došlo k nabourání jejich CAS. Jednotka zde zajistila místo DN a pomocí kalových čerpadel
dokončila čerpání. 22.8.2017 ve 13:46 vyslal KOPIS naší jednotku s oběma CAS na požár palet u skladu
pesticidů v Unhošti na Fialce. Jednotka vyjela v 13:52 v počtech LIAZ (1+2) a TATRA (1+1). Protože foukal
silný vítr začalo hořet i strniště na přilehlém poli. Ten začala likvidovat osádka Tatry, osádka LIAZ začala
pomáhat jednotkám HZS Kladno s hašením palet za použití dýchací techniky. Poslední dva výjezdy na
požáry proběhly v říjnu. Jednalo o požár ve III stupni požárního poplachu na třídírně odpadů fy.Rumpold
v Kamenných Žehrovicích, kam byla část naší jednotka povolána z právě probíhající požární asistence
v areálu pekáren La Lorraine, a od tři dny později vyjela CAS K25 LIAZ101 k požáru automobilového
jeřábu na silnici mezi Unhoští a Jenčí.

Bohužel se k požárům muselo dvakráte vyjíždět i v naší obci a to do restaurace Pod hvězdičkami a
na RD v Braškově, ulici Rudé Armády. V prvním případě šlo o požár menšího rozsahu v prostoru sálu a
v druhém případě o špatný
tah kotle na tuhá paliva,
kde došlo pouze k zakouření
prostor, které byly následně
odvětrány přetlakovým ventilátorem. Časově i fyzicky
nejnáročnější zásah nám
připravila 29.října vichřice
Herwart, kdy jsme vyjeli celkem k patnácti událostem
jak v našem katastru, tak i
mimo něj a to nejčastěji na
silnice u Kožovy Hory a mezi
Valdekem a Horním Bezděkovem. Poslední výjezd toho
dne byl do areálu Nemocnice
Kladno, kde vítr vyvrátil dva
mohutné smrky a jeden z nich spadl na zaparkovaný osobní automobil.
Kromě ostrých zásahů se naše jednotka zúčastnila i několika prověřovacích a taktických cvičení a
to v zimě na zamrzlé vodní ploše, na jaře v prostorách ﬁ rmy LEGO, v létě to bylo plnění bambivaku pro
letecké hašení a naposledy vyhledávání osob v Kladenské nemocnici. Také pokračovaly požární asistence
pro město Kladno a ﬁrmu BATR šrot.
Ke většině zásahů nás vždy dovezla a spolehlivě sloužila naše TATRA T-138 CAS 32, která byla 28.října nahrazena Tatrou novou a to na podvozku T7.Této pro nás nesmírně radostné události je věnován
samostatný článek. Stejně pak nám od léta spolehlivě slouží repasovaná nástavba CAS 25 LIAZ 101
provedená díky dotaci Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a obci Braškov. Toto byl jen stručný výtah z toho co jsme doposud letos dělali, pokud vás zajímá
více, navštivte webové stránky www.hasici.braskov.cz na portálu obce Braškov, nebo náš facebookový
proﬁl www.facebook.com/SDHBraskov.
Jelikož je toto poslední vydání v tomto roce, rádi bychom vám, našim spoluobčanům, popřáli hezké
a klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí do roku 2018.
Za hasiče Braškov Hugo Laitner

NOVÁ CISTERNOVÁ STŘÍKAČKA JE JIŽ SKUTEČNOSTÍ…
Na jaře letošního roku se
začal vytvářet projekt „NÁKUP
VELKOKAPACITNÍ POŽÁRNÍ
CISTERNY PRO JEDNOTKU SDH
BRAŠKOV“ který získal dotaci v
rámci výzvy č. 19 Integrovaného
regionálního operačního programu (dále také jen „IROP“). Ve
výběrovém řízení byla vybrána
společnost THT Polička, které
byla následně výroba tohoto
vozidla zadána. 13 října bylo
vozidlo připraveno k předání. Pro
vozidlo do Poličky jeli strojníci z
jednotky SDH, kteří zde prošli
školením na obsluhu a údržbu a
následně přivezli vozidlo do obce. Projekt „NÁKUP VELKOKAPACITNÍ POŽÁRNÍ CISTERNY PRO JEDNOTKU SDH BRAŠKOV“ byl zakončen 28.9.2017 slavnostním předáním cisterny jednotce SDH Braškov
společností THT Polička, které proběhlo před požární zbrojnicí na Braškově za účasti představitelů obce,
hasičů a zástupce THT Polička. Celkové uznatelné náklady projektu byly ve výši 7 764 390 Kč. Dotace
EU a státního rozpočtu činila 90 % nákladů, tj. 6 987 951 Kč, z rozpočtu obce bylo hrazeno 776 439 Kč.

Nástavba cisterny
Nástavba je modulová a
skládá se ze tří částí. Na bocích
jsou schrány s příslušenstvím
kryté hliníkovými roletami, v
zadní části je nahoru výklopnými dveřmi přístupný obslužný
panel čerpadla. Nádrž na hasivo
je z polyesteru vyztuženého
skleněnými vlákny. Zbývající
množství hasebních látek signalizují LED stavoznaky na bocích
vozu. Čerpací zařízení THT PKA
3000 dosahuje jmenovitého
výkonu 3 000 litrů za minutu
při tlaku 10 barů a 250 litrů za
minutu při tlaku 40 barů. Vozidlo je vybaveno systémem THTronic – řízení požárních nástaveb s využitím
CAN sběrnice. CAN sběrnice umožňuje z jediného místa zjistit informace o otevřených roletách, dveřích,
sklopených stupačkách, vysunutém osvětlovacím stožáru, zapnutých výstražných světlech, o zapnutém
zapalování, otáčkách motoru a mnoho dalšího.
Více informací včetně fotogalerií a videa z předání najdete na webových nebo facebookových stránkách Sboru dobrovolných hasičů Braškov.

Pár technických údajů:
Vozidlo nese označení CAS 30/9000/540 – S3VH což znamená že má čerpadlo o výkonu 3000 l/min,
9000 litrů vody, 540 litrů a je určeno pro velkokapacitní hašení. Podvozek s centrální nosnou rourou a
nápravami s nezávisle zavěšenými výkyvnými polonápravami sešroubovanými v jeden celek je poháněn
vzduchem chlazeným osmiválcem. Mechanická manuální převodovka je montována přímo na skříň
přídavného převodu, je tak integrovanou součástí podvozku. Na levém boku čtyřmístné kabiny je samostatná zásuvka pro dobíjení akumulátorů a samostatné přípojné místo pro doplňování tlakového vzduchu.
V přední části je uchycena lafetová proudnice s dostřikem 30 metrů a průtokem 800 litrů za minutu.

Za hasiče Braškov Hugo Laitner

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ
V sobotu 23.9.2017 jsme se již tradičně zúčastnili závodů ve Hřebči. Útoky jsme trénovali na
letním soustředění, jelikož se nám úplně změnila
družstva. Za Tazmány jako strojník běžel Erik H.,
vedení spojovala děvčata Anna K., Eva T., proudy
běželi Vendelín H. a Anna L., rozdělovač Vašek B.
a B Gábina J. Za Soptíky savice s košem spojovali
Tomáš L., rozdělovač Tomáš Ch., B Honza K., proudy Zikmund S., Ríša. Oběma družstvům se dařilo
Soptíci byli třetí a Tazmáni druzí.
Na státní svátek 28.9.2017 jsme měli sraz v 10
hodin před Aquaparkem ve Slaném. Bazén byl skoro
prázdný, a tak si děti užívaly všech atrakcí, skákaly
z bloků, potápěly se, ale hlavní atrakcí byl tobogán.
Myslím, že si 2 hodinky moc užily.
Ve čtvrtek 12.10.2017 od 16:00 hod do 18:00
hod jsme se zúčastnili celorepublikové akce „72
hodin“. Uklidili jsme pole od kamenů, ze kterého
se bude připravovat hasičské hřiště na Valdeku u fotbalového hřiště. Přišli nám pomoc jen
rodiče hasičských dětí.
V sobotu 14.10.2017 jsme tentokrát pořádali
závody u nás. Start a cíl byl na Háji, kde nám zajistil hasič p. Holer ve svém stánku „Občerstvení Na
Kompostu“. Trať jsme vyznačili červenými fáborky
a byla dlouhá cca 2,2 km. Nazvali jsme jí Branný
závod, jelikož částečně byly stanoviště jako na ZPV
(střelba, lano)a částečně z ostatních dovedností (puzzle, ohně). Podařilo se nám opravdu odstartovat

v 10:00 hod a vyhlášení bylo po 13:00 hod. Našim
závodníkům se opět výborně dařilo. Soptíci vyhráli
a Tazmáni byli druzí.
O víkendu 4.–5.11.2017 jsme u nás na Braškově
poskytli prostory pro OSH školení vedoucích mladých
hasičů. Vedoucí nejdříve absolvovali přednášky, odpoledne si vyzkoušeli i v praxi štafetu dvojic, střelbu
ze vzduchovek, uzle či azimut. Druhý den psali testy.
Blíží se konec roku 2017 a tak bych vás
všechny ráda pozvala již tradičně na Dětskou
Mikulášskou zábavu v sobotu 2.12.2017 od
15:00 hod.
Všem přátelům dobrovolných hasičů děkujeme za celoroční podporu a pomoc.
Přejeme krásné prožití svátků a do Nového
roku 2018 hlavně zdraví.
M. Chalupová, vedoucí Mladých hasičů

Knihovna

Okénko pro děti

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ? VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
BELETRIE
Bagget, M.: Vánoce v Paříži
Francis, F.: Trojkoruna
Herčík, J.: Zvěrolékař srdcem i duší
Horáková, N.: Ženy a lži
Hrabal, B.: Slavnosti sněženek
Jansa, P.: Dívka, která lhala
Keleová-Vasilková, T.: Přítelkyně
Klostermann, K.: Ze světa lesních samot
Kubátová, T.: Vánoční zázraky
Leisureová, C.: Láska v Provence
Nortonová, S.: Oliver. Kocour, který zachránil
Vánoce
Poberová, S.: První po Bohu
Robertsová, N.: Pošetilý sen

Robertsová, N.: Srdce rebelky
Šimek, M.: Povídky
Tůmová, A.: Miluju tě jak svý boty
Váňová, M.: Já hlupák
NAUČNÁ LITERATURA
Bauer, J.: Ďábel Valdštejn
Bauer, J.: Sláva a pád přemyslovských králů
Donnenwirth, S.: Háčkujeme doplňky pro děti
Hoﬀmeister, K.: Háčkované čepice a šály
Jarolímková, S.: Co v učebnicích nebývá
Liška, V.: Marie Terezie
Ludwig, G.: Kočičí řeč
Vybíralová, H.: Vánoční cukroví
Vybíralová, H.: Rodinné recepty

Milé děti,
vánoční svátky už jsou skoro za dveřmi. A spolu s nimi přicházejí krásné chvíle plné radosti a
očekávání. Prožijte Vánoce naplno a nezapomeňte, že nejkrásnější období v roce by se nemělo utratit
jenom koukáním na televizi. Udělejte si také vycházku do přírody a přečtěte si pěknou knihu. Obojí
vám udělá velkou radost.
NOVÉ KNIHY PRO DĚTI
Bešťáková, E.: Ovečka Kudrlinka
Brezina, T.: Brontík – Rytíř z pravěku
Burdová, A.: Bětka a Vojtíšek. Jak se těšili na
Ježíška
Jourdainová, S.: Dinosauři
Komendová, J.: Neplechy medvídka Matýska
Kuhnová, F.: Moje nejkrásnější Vánoce
Náhlovský, J. A.: Vykutálený pohádky
Nepil, F.: Strakaté pohádky

Pospíšilová, Z.: Vánoční hvězda a splněné přání
Seniorová, S.: Zvířátka ve vánočním lese
Socha, R.: Jak skřítkové a děti chránili les
Štáchová, H.: To nejlepší z Hurvínka
PRO DOVEDNÉ RUCE
Aktivity pro děti
Hoňková, I.: Twist art pro děti
Podevilla, P.: Tvořit se dá ze všeho
Rolfová, Ch.: Veselý patchwork

PŮJČOVNÍ DOBA: STŘEDA 16.00–18.30

ZIMNÍ PRANOSTIKY

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE
Poberová, Slávka: PRVNÍ PO BOHU
Císaři, králové a carové utvářeli dějiny světa. Byli krutí i milosrdní, vládli z boží vůle a měli neomezenou moc nade všemi. Přesto Karel Veliký, Filip IV. Sličný, Zikmund Lucemburský, Jindřich VIII.,
Karel V., Ludvík XIV., Petr Veliký a další byli lidé jako ostatní – milovali, radovali se, trápili a umírali.
Tak jaký byl vlastně jejich život?
Ludwig, Gerd: KOČIČÍ ŘEČ
Základ knihy tvoří „ slovník kočičí řeči“, v němž autor podrobně popisuje, jak s námi kočka komunikuje pomocí očí, hřbetu, ocasu, tlapek, hlasových projevů, značkování teritoria a chování k druhým
kočkám. Kniha obsahuje také informace o péči, vývoji, zdraví a o vztahu k dětem.

•
•
•
•
•
•
•
•

Jaký prosinec, takový celý rok
Studený prosinec – brzké jaro
Mírný prosinec – mírná celá zima
Když na Štědrý den sněží, na pytle se chmel těží
Když Vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem
V lednu za pec si sednu
Když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu
Je-li kočka v únoru na slunci, ještě v březnu poleze za kamna
Věra Přibylová, knihovnice

Věra Přibylová, knihovnice

Internet v obci po optickém vlákně
V naší obci se před časem začal budovat obecní kamerový systém pro zvýšení fyzické bezpečnosti
v naší obci. Nedílnou součástí tohoto systému je kvalitní spojení jednotlivých kamerových bodů s řídícím serverem. Kde to šlo, bylo toto řešeno tím nejlepším co je v současné chvíli na trhu a to optickým
kabelem. Tento optický kabel nám však dává ještě mnoho dalších možností využití, kde jedna z nich je
i připojení jednotlivých rodinných domů a obecních budov k internetu. Obecní budovy, až na prodejnu
na Valdeku, již takto propojeny jsou a delší dobu hledáme možnost jak tuto tzv. infrastrukturu rozšířit
dál po obci, a to při minimálních pořizovacích nákladech pro obec. A zde se nám v polovině roku naskytla jedna příležitost. Společnost CETIN chce vybudovat v naší obci svou optickou trasu, a to v ulici
Sportovců na Valdeku. Po několika jednání byl této společnosti udělen souhlas s pokládkou optického
kabelu za podmínky současného položení optické trasy pro potřeby naší obce a současně k jednotlivým
rodinným domkům podél této budované trasy na náklady zhotovitele. Jedná se konkrétně o chodník
po pravé straně směrem od Braškova k restauraci Pod hvězdičkami. Občané, kterým jejich domy leží
u této trasy, budou pozváni na informační schůzku, kde jim budou sděleny podrobnosti k této akci.
Předběžně je tato schůzka naplánována na leden až únor 2018.
Hugo Laitner, správce OKS a datové sítě

Zprávy ze školičky
Rok se s rokem sešel a Vánoce, nejkrásnější svátky roku klepou na dveře. Děti z naší školky se
na Ježíška moc těší a tak pilně nacvičují písně a básně na slavnostní rozsvícení vánočního stromu
v Braškově.
Jako každý rok nás čeká tvořivé odpoledne pro rodiče a děti, kde si maminky a babičky s dětmi
letos vyrobí vánoční svícen. Nakonec všechny překvapí vánoční besídkou, na kterou se děti připravují
a moc se na ni těší.
Program v naší školičce je velmi pestrý, navštívila nás divadélka, čeká nás návštěva divadla Lampion, což bude pro mnohé děti velký zážitek a premiéra. Mezi naše pravidelné akce patří návštěvy
místní knihovny, kde se nám velmi dobře daří spolupracovat s paní knihovnicí.
Děti a kolektiv z MŠ Vám všem přeje Veselé Vánoce, bohatého Ježíška, hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti v roce 2018.
Ilona Dlouhá

Baby klub Braškov
Aktivita pro maminky (nebo tatínky) na mateřské dovolené s dětmi do 3 let.
Scházíme se každou středu mezi 9–12 hod, v klubovně na obecním úřadě (výtvarná dílna).
Hrajeme si, zpíváme , objevujeme a cvičíme společně v krásném a bezpečném prostoru. Pokud je
pěkné počasí, chodíme také na delší procházky. Děti si zvykají na společnost svých vrstevníků a ve
skupině se lépe zabaví. Maminky tak mohou trochu vydechnout a třeba si spolu vypít čaj a popovídat.
Zajímá vás to? Přijďte vyzkoušet.

A léta běží…
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narodili se:
David KLOZAR
Matyáš ZBIHLEJ
Tomáš FRYC
Nela HORÁKOVÁ
Jakub FUIT
Soﬁe LÉBROVÁ
Vincent BACH

5.5.2017
10.5.2017
29.5.2017
23.6.2017
3.7.2017
8.7.2017
9.8.2017
Blahopřejeme

Rozloučili jsme se s našimi občany:
Hana SKLENÁŘOVÁ
Antonín HRUBÝ
Josef KREISINGER

5.9.2017 (69 let)
21.9.2017 (82 let)
27.10.2017 (88 let)
Čest jejich památce

z knihy Hrátky pro šikuly

SK Braškov
I.A MUŽSTVO
Do 11. sezony v 1.B třídě naše mužstvo vstoupilo pod obnoveným názvem i díky změněné legislativě
jako SK Braškov, z.s. Další nepříjemností bylo to, že z prvních 6. kol jsem doma hráli 5x, a to díky tomu
že na Doksích mají kabiny v rekonstrukci, Tím pádem na jaře zase opačně budeme hrát více venku ze
začátku soutěže. Tím snad i trochu uchráníme náš pěkný trávník v období začínající vegetace.
Poslední prázdninový víkend jsme začali soutěž s družstvem Hostouně B, kde zápas měl velmi
vysoké nasazení a i rychlost, a po velmi dobrém výkonu obou mužstev jsme si připsali první body za
výhru 4:3. Následovalo další pěkné utkání ve vysokém tempu ovšem již s prohrou 1:2 s Doksy a dalším
domácím zápasem, které se dá označit jako derby, s Velkou Dobrou, s níž jsme prohráli 0:1. Následovalo
utkání na hřišti Jedomělic, ještě loni hrající 1.A třídu, které jsme vyhráli na pokutové kopy po pěkné
trefě Daniela Míčky. Poté jsme měli opět dvě domácí utkání, obě se soupeři z rakovnicka, se kterými
jsme v posledních letech hráli velmi vyrovnaná a napjatá utkání. První jsme nad Tatranem Rakovník
vyhráli 6:1, další nad Mšecí 3:2.
Druhý říjnový víkend jsem zajížděli na severní konec našeho okresu, do Vraného, taktéž loni hrajícího
1.A třídu, kde jsme velmi smolně a po výborném výkonu prohráli 3:2. Poté opět doma, soused Vraného,
Klobuky a ty si odvezli porážku 3:0. Sběr bodů nezastavila v dalším týdnu ani obrana Lužné, domů jsme
vezli sic hubené, ale vítězství 0:1. Následující víkend, o posvícenskou neděli, se utkání s SK Rakovník
nehrálo pro velmi nepříznivé klimatické podmínky, a tak si naše družstvo dalo tak zvanou reprezentační pauzu a hrálo až první listopadovou neděli na hřišti SK Slaný s jejich rezervou. O poločase jsme
prohrávali 3:1, v 58. minutě se do kabin předčasně podíval kapitán Repaský po druhé žluté kartě, a v tu
chvíli by nikdo na naše nevsadil ani poslední korunu. Ovšem to jako by naše borce semklo k lepšímu
výkonu a po několika šancích snižoval Rössler na 3:2. Náš tlak nepolevoval a 10 minut před koncem
vyrovnal Jaroš na 3:3. V penaltové loterii jsme sice padli, ovšem tento bod byl, jak se říká zlatý. Následující
čtvrtek dohrávalo naše mužstvo utkání s SK Rakovník na umělé trávě ve večerních hodinách a jako by
to pro nás bylo zakleté, ač mužstvo soupeře bylo hratelné, odváželi jsme si z Rakovníka díky výměně
pořadatelství prohru 2:0. To nás ovšem čekal ještě nedělní poslední domácí zápas na velmi podmáčeném
terénu, kde snad všichni, kteří sledují tuto soutěž, věřili ve výhru domácích, tedy SK Braškov, ovšem že
si Unhošť odveze hokejovou prohru 6:1, nečekal nikdo. Především pro bývalé hráče Unhoště, kteří k nám
v poslední době přišli, Barták, Chudoba a hlavně Dominik Hoda, který přišel v rozehrané soutěži právě
z Unhoště, měl tento zápas i jinou motivaci. A především poslední jmenovaný, který otevřel brankostroj
v zápase a druhou trefu přidal ve druhém poločase, ukázal svému bývalému klubu, že přišel o hráče,
který doufejme v této soutěži a v našem mužstvu ještě hodně ukáže.
V posledním utkání sezony zajíždíme do Zlonic tak držme našim borcům palce, ať dovezou body i odtud.
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Martin Kalenda

FOTBALOVÁ MLÁDEŽ
Do nového soutěžního ročníku jsme vstoupili v kategorii mladších žáků (U12) společně formou
sdruženého oddílu s Velkým Přítočnem. V této soutěži se hraje na polovině hřiště systémem 7+1 a hráči
střídají hokejově. Oba kluby společným spojením dají dohromady 17 mladých fotbalistů, tak abychom
mohli soutěž důstojně odehrát, a vždy v týdnu je jeden trénink na hřišti Braškova a jeden v Přítočně.
Taktéž domácí zápasy se takto pravidelně střídají. Soutěž jsme začali v Kamenných Žehrovicích výhrou
3:11, ovšem jak se říká první vyhrání...Následovala prohra na hřišti ve Vinařicích, kde se po celodenním
lijáku někteří hráči nedostavili a zápas ovlivnil jak podmáčený terén tak velmi omezená možnost střídání.
Dále jsem již hráli doma se Stochovem, který jsem porazili 4:3, další domácí výhra 5:1 nad Slatinou.
Pak jsme zajížděli do Libčic nad Vltavou, který nakonec podzimní polovinu soutěže vyhrál s 33 body a
pouze jednou porážkou, kde jsme prohráli 4:1. Následovala domácí výhra nad Brandýskem 4:2 a opět
venkovní zápas v Pozdni, na kterou jsem si věřili, hned z první akce dal gol Mikuláš Bach, to ovšem
jakoby naše mladé borce přikovalo k zemi a z tohoto zápasu jsme si odvezli porážku 9:1. Následovalo
sobotní dopolední derby s Velkou Dobrou, kde po pěkném výkonu jsme prohráli 0:2, kdy druhý gol přišel
pár vteřin před koncem, kdy trenéři hráli vabank a všechno poslali před branku soupeře doufajíc ve
vstřelelní vyrovnávací branky. Pak následoval týden plný fotbalu a matných výkonů. Pondělí v Unhošti
prohra 8:3, středa v Neuměřich 6:3 a nakonec doma s Vraným 1:2 na pokutové kopy. V posledním zápase
sezony jsme doma přivítalo Kročehlavy a ty jsem po pěkném výkonu porazili 2:1.
Určitě máme do jarní části co zlepšovat, snad tedy treninky v zimní přestávce a turnaje v hale přinesou kýžené proměňování střel v góly v brankách soupeřů.
Na závěr trochu statistiky, když nám před soutěží bylo přiděleno losované číslo 8, nechtěli jsem i
toto umístění v tabulce. Na kontě máme 5 výher, jednu prohru na pokutové kopy a 6 proher v normální
hrací době a score 36:43. Snad nám tedy jaro bude lépe nakloněno.
V kategorii mladší přípravky došlo ke generační výměně, zkušení a starší hráči odešli do mladších
žáků a po příchodu nových mladších tváří je sice kádr široký, ovšem kvalitou šel silně dolů, tam nás
čeká opět delší práce, kde minimálně rok se budeme těmto malým dětem dát do podvědomí základní
pohyby po hřišti. Taktéž naši nejmenší se v zimě zúčastní několika tréninků v hale a následně i turnajů.
Martin Kalenda, vedoucí mužstva

JOSEF KREISINGER, 3. 4. 1929  27. 10. 2017
Žil v domku, v ulici Sportovců na Valdeku.
Poprvé se objevuje v sestavě tehdejšího SK Braškov v roce 1948. V roce 1956 je druhý nejlepší
střelec s podílem 12 branek za sezónu. V roce 1957 byl hlavním tahounem výstavby kabin na
braškovském hřišti – odpracoval nejvíce brigádnických hodin!
1959 – aktivně se podílí na zápisech v kronikách fotbalového oddílu. Od roku 1989 až do své smrti
vede kroniky a pečlivé zápisy sám.
1960 – se poprvé objevuje ve výboru oddílu TJ.Sokol Braškov a je zároveň kapitánem I.A mužstva.
1962 – zapisovatelem oddílu.
1961–1963 – jako jeden z mála odehrál všechna soutěžní utkání!
1963 – opět v čele těch, kteří tehdy budovali novou tribunu na hřišti. Odpracoval jako druhý
v pořadí nejvíc hodin na stavbě.
1968 – jako stále aktivní hráč se stává sekretářem oddílu, na kteréžto funkci působí do poloviny
devadesátých let.
1977 – Je jedním otců vydání jubilejního almanachu k 50. tému výročí založení klubu a v témže
roce obouvá kopačky v rámci exhibičního utkání. Naposledy však vybíhá na trávník dne 19.9.1980
proti jedenáctce novinářů Čs. Sportu a nakladatelství Olympia.
Josef Kreisinger nebyl činný pouze
na klubové úrovni, čtyři desítky let
byl rovněž obětavým členem sportovně-technické komise okresního
fotbalového svazu.
Byl vždy obětavým činovníkem, nejen braškovského
fotbalového oddílu, dobrým
kamarádem a slušným člověkem. Klukem, který se – a teď
použiji slova jeho dosud žijící vrstevnice z Valdeku – kvůli fotbalu
ani neoženil!
Pavel Stádník, kronikář obce

Pořádá SDH Braškov
škovv
Prosíme doprovod dětí o soupis zlobení pro Mikuláše,
které spolu s dárkem označeným jménem předáte při příchodu.

