BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

prosinec 2018

Slovo starosty

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

1. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV

které se koná

V PONDĚLÍ 10. 12. 2018 V 17.00 HOD.
V RESTAURACI U CHALUPŮ NA BRAŠKOVĚ
s tímto programem:

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

Zahájení
Kontrola plnění usnesení ustavujícího zasedání
Rozpočtové opatření č. 7 a 8
Výběr zhotovitele a schválení smlouvy o dílo na akci “Údržba zeleně
v obci na rok 2019–2021”
Podání žádosti o dotaci na akci “Retenční nádrž Braškov”
Diskuse
Usnesení a závěr

Ročník: 28 Číslo: 4

Vážení sousedé,
pravidelně Vás straším developery, kteří ohrožují krajinu okolí Prahy. Dovolili
jste mi již 12 let starostovat a mým cílem od začátku byla zejména záchrana
prostředí, ve kterém společně žijeme. Ještě před nástupem do starostování jsem
spolu s vámi zorganizoval petici proti neuvážené zástavbě. Následoval nový
územní plán z roku 2013 a nejnověji první změna územního plánu schválená
letos. I tyto dva dokumenty sledovaly stejný cíl, tedy ochranu krajiny Braškova
tak, jak ji známe. A oba dva nám napadli vlastníci pozemku vedle dálnice, pan
Fuksa z Pavlova a další dva spoluvlastníci. Změna územního plánu schválená
letos byla vlastně naší reakcí na prohraný soudní spor s panem Fuksou a spol.
ve věci územního plánu z roku 2013. Zastupitelé si prostě řekli: „Dobrá, prohráli jsme, nevadí, uděláme vše lépe v novém územním plánu a zájmy sousedů
prosadíme“.
Počínání pana Fuksy a spol. není nezajímavé. Řekněme si nejdříve, o jaký pozemek se jedná. Je to orná půda o výměře 2 440 m2 nacházející se hned vedle
dálnice D6, kde výstavba rodinného domu není v zásadě možná. Mimo to se
nachází také pod valem, který plánujeme mezi dálnicí a obcí vybudovat. Dále
stojí za povšimnutí jméno věhlasné právní kanceláře, která pana Fuksu a spol.
zastupuje. Její služby pravděpodobně levné nebudou.
Jenže ono o bydlení nejde a o ochranu orné půdy už vůbec ne. Jde o výstavbu
logistických center, abychom se jako národ skladníků měli kde realizovat.
dokončení na str. 2

Cyklostezka nad Valdekem

foto: Ing. J. Kolrusz

Slovo
starosty

Zprávy z obecního úřadu
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019

dokončení ze str. 1

částka

částka

P Ř Í J M Y

Oni se totiž Fuksové a další chtějí
se svými logistickými centry dostat alespoň do Nového Strašecí.
A že jsou ve svých snahách velice
úspěšní, lze krásně demonstrovat
na příkladu bydliště pana Fuksy,
tedy na Pavlově.
Plán tohoto byznysu je jasný. Nenápadně začít stavět tam, kde jsou
zastupitelé obcí slabší a neodolní.
Druhá fáze je o propojení těchto ostrovů byznysu v krajině. Například
propojení Pavlova s Jenčí. Poslední
fází je zdolání vytrvalých obcí hájících svoji krajinu. Bude jich jen pár.
Bude nutné vytvořit významný tlak
pomocí jakýchkoli metod na zastupitele těchto odolávajících obcí, začít
stavět a dokonat tak dílo zkázy. Dálnice z Prahy do Karlových Varů, která
je dnes charakteristická minimálním
provozem ve srovnání například s
dálnicí D1, se stane zároveň dopravním uzlem pro logistická centra z
Prahy dále na západ. Je otázkou, zda
vy, co zde bydlíte, chcete v tomto
prostředí žít. Vsadil bych se, že ne.
Máme tedy práci. Najali jsme si také
právníky a jdeme do boje. Konec
může být dvojí. Zvítězíme, nebo prohrajeme. Budeme-li poraženi, potom
se ze sporu poučíme a opět zahájíme
nové územní plánování. Tímto všem,
kdo se živí přetvářením krajiny
na byznys, zastupitelé Braškova a
především občané Braškova sdělují,
že máme trpělivost a že se nikdy
nevzdáme.
Je zde ale už teď jedna opravdu
dobrá zpráva. Podle vynaloženého
úporného úsilí a ﬁnancí, které vlastníci dotčených pozemků do sporu
investují, se nemohu zbavit dojmu,
že náš zemní val vedle dálnice D6
byl velmi dobrý nápad. Nejen pro
snížení hladiny hluku a prachu. On
totiž především vadí budovatelům
obludností v okolí dálnice. V podstatě
tento útok vlastníků dotčených pozemků potvrdil, že práce na našem
územním plánu byla správně cílena.
Začínáme nové volební období. Měl
bych říci svůj plán. Bude to stále to
stejné. Zejména zachovat katastr
krajiny obce takový, jaký je. Vše
ostatní vidím jako méně podstatné.
A to proto, že vybudovat jakoukoli
veřejně prospěšnou stavbu mohou i
ti, co přijdou po nás. Ovšem zlikvidované okolí Braškova je nevratný
krok, se kterým už budoucí neudělají
vůbec nic.
Přeji Vám všem veselé Vánoce! Šťastný nový rok! A jak říkal můj táta, při
každém setkání se svým sousedem
se příjemně překvapte.
Ing. Vladimír Dráb,
starosta,
starosta@braskov.cz

V Ý D A J E

Třída 1 – DAŇOVÉ celkem

13 142 000,00

DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)

11 500 000,00

Třída 5 – BĚŽNÉ (neinvestiční) celkem

7 985 000,00

správa OÚ

3 545 000,00

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů za obec

daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti

výdaje na volby

150 000,00

daň z příjmů fyziských osob z kapitálových výnosů

MŠ - příspěvek na provoz

250 000,00

daň z příjmů právnických osob

jednotka dobrovolných hasičů

280 000,00

daň z přidané hodnoty

sbor pro občanské záležitosti

40 000,00

ostatní daně

knihovna - knihy a odměna

80 000,00

0,00

daň z nemovitostí

597 000,00

kronika - materiál a odměna

poplatky za odpady

670 000,00

údržba a opravy silnic, chodníků

35 000,00

Ekokom

100 000,00

100 000,00

údržba a opravy rybníků

30 000,00

poplatky ze psů

25 000,00

údržba dětských hřišť

60 000,00

správní poplatky

20 000,00

veřejné osvětlení - el. energie

150 000,00

výtěžnost výherních hracích automatů

80 000,00

veřejné osvětlení - údržba

250 000,00

veřejná zeleň - údržba

710 000,00

odpady celkem (VaN, AVE, Ekologie)

770 000,00

daň z příjmů za obec

150 000,00

Třída 2 – NEDAŇOVÉ celkem

283 000,00

pronájmy, pachtovné

165 000,00

výtvarná dílna - provoz

60 000,00

kamerový systém - provoz

60 000,00

přijaté pojistné náhrady

0,00

ostatní nedaňové příjmy

20 000,00

úroky z bankovního úvěru

Hasiči-smlouva s obcí Kyšice

12 000,00

Festivaly: Valdecký léto a Valdecký háj - příspěvek

Hasiči-smlouva s obcí Velká Dobrá

24 000,00

smlouva Policie Unhošť, Kladno

130 000,00

příspěvek na provoz hřbitova M. Přítočno

100 000,00

Hasiči-ostatní příjmy

muzeum sportu - provoz

0,00

200 000,00
60 000,00

Věcná břemena

12 000,00

pronájmy, pachtovné (Pozemkový fond, Hřebíková)

Příspěvek na VO kruhový objezd

50 000,00

služby T-Mobile

200 000,00

15 000,00
120 000,00

Hudební festival - sponzorské dary

0,00

sportovní aktivity mladých hasičů - dotace na provoz

220 000,00

Stavimat - sponzorský dar

0,00

fotbalové hřiště Valdek - dotace na provoz

145 000,00

dětské hřišrě Braškov - dotace na provoz
Třída 4 - Transfery přijaté (dotace)

210 000,00

DOTACE - OÚ - státní správa

20 000,00

rozvoj a podpora mládežnického oddílu kopané - dotace

205 000,00

210 000,00

DOTACE - volby

0,00

Třída 6 - KAPITÁLOVÉ (investiční) celkem

DOTACE

0,00

předprojektová, projektová a inž. činnost a stavební dozor

1 100 000,00

DOTACE

0,00

retenční nádrž Braškov

1 000 000,00

koﬁnancování investic "Programu výstavby"

1 050 000,00

Třída 8 - Přijem bankovní úvěry

0,00
Třída 6 - KAPITÁLOVÉ (investiční) celkem

2 500 000,00

PŘÍJMY CELKEM

13 635 000,00

3 150 000,00

Splátka úvěru č. 0317499479

2 500 000,00

VÝDAJE CELKEM

13 635 000,00

Rozpočtované příjmy

13 635 000,00

Rozpočtované výdaje včetně splátek úvěrů

-13 635 000,00

Rozpočet je navržen jako vyrovnaný

0,00

Volby do zastupitelstev obcí 5. 10.–6. 10. 2018
VÝSLEDKY VOLEB
OBEC: BRAŠKOV – SOUHRNNÉ INFORMACE
Počet
volených
členů
zastupitelstva

Počet
volebních
obvodů

15

1

Okrsky
celkem

1

zpr.

v%

1

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

840

488

58,10

487

6 520

100,00

Kandidátní listina
číslo

Voliči
v seznamu

Hlasy

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátů

název

abs.

v%

1

Hasiči Braškov

1 023

15,69

13

5 650,66

18,10

2

2

Komunistická str. Čech a Moravy

629

9,65

15

6 520,00

9,64

1

3

Sportovci Braškov

1 053

16,15

15

6 520,00

16,15

2

4

ŽENY - BRAŠKOV - RODINA

987

15,14

15

6 520,00

15,13

2

5

Česká vesnice

2 828

43,37

15

6 520,00

43,37

8

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ – JMENNÝ SEZNAM
Kandidátní listina
číslo

název

Kandidát
poř.
číslo
1

Hlasy

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

abs.

v%

Pořadí
zvolení

VOTAVA Tomáš

47

NK

BEZPP

188

18,37

1

příjmení, jméno, tituly

1

Hasiči Braškov

1

Hasiči Braškov

2

STÁDNÍK Pavel

54

NK

BEZPP

173

16,91

2

2

Komunistická str. Čech a Moravy

7

VOSTRÁ Miloslava Ing.

53

KSČM

KSČM

91

14,46

1

3

Sportovci Braškov

1

DOKSANSKÝ Miroslav

65

NK

BEZPP

154

14,62

1

3

Sportovci Braškov

2

PETÁK Jiří

44

NK

BEZPP

123

11,68

2

4

ŽENY - BRAŠKOV - RODINA

2

DOLEJŠOVÁ Kateřina Ing. arch.

46

NK

BEZPP

152

15,40

1

4

ŽENY - BRAŠKOV - RODINA

3

PILÁTOVÁ Štěpánka

49

NK

BEZPP

122

12,36

2

5

Česká vesnice

1

DRÁB Vladimír Ing.

54

NK

BEZPP

333

11,77

1

5

Česká vesnice

9

KONEČNÁ Ilona MUDr.

45

NK

BEZPP

245

8,66

2

5

Česká vesnice

2

BEČKA Bohumil

63

NK

BEZPP

234

8,27

3

5

Česká vesnice

4

KOLRUSZ Jiří Ing.

77

NK

BEZPP

219

7,74

4

5

Česká vesnice

3

VACEK Petr Ing.

59

NK

BEZPP

217

7,67

5

5

Česká vesnice

5

VIDUNA Daniel Mgr.

34

NK

BEZPP

187

6,61

6

5

Česká vesnice

6

ŠTĚPÁN Petr

58

NK

BEZPP

191

6,75

7

5

Česká vesnice

7

VAITOVÁ Helena Ing.

55

NK

BEZPP

160

5,65

8

Zprávy z obecního úřadu
USNESENÍ

USNESENÍ

21. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného
dne 24. 9. 2018 v restauraci U Chalupů na Braškově

71. schůze rady 17. 9. 2018

Zastupitelstvo obce po projednání
a) bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení 19. a 20. zasedání zastupitelstva
2. Informaci o rozpočtové změně č. 5, schválené radou obce 13.8.2018
b) souhlasí:
1. S námitkou ing. Doksanského a opravou písařské chyby v zápise z 20. zasedání zastupitelstva
dne 16.7.2018
2. S uzavřením kupní smlouvy na pozemek p.č. 177/17 a uzavřením smlouvy o úschově peněz
3. S uzavřením smlouvy o věcném břemeni s T-Mobile č. 107038-000-00 na elektropřípojku na Háji
4. S rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ﬁ rmy Gardenline s.r.o. na vjezd na pozemek parc.
č. 177/17 s nabízenou cenou 149.953,41 Kč vč. DPH
c) schvaluje:
1. Rozpočtovou změnu č. 6
2. Aktualizovaný Program rozvoje obce ze září 2018
3. Darovací smlouvy a přijetí ﬁnančních darů od ﬁrem:
• ČNES, a.s.
ve výši
5.000 Kč
• Šumitrans
5.000 Kč
• Dyka, s.r.o.
5.000 Kč
• RS Maso CZ, s.r.o.
5.000 Kč
• UNHfree.net, z.s.
5.000 Kč
• Stará hájovna Valdek
5.000 Kč
• TG Transport
5.000 Kč
• V&V Taxes s.r.o.
3.000 Kč
• Vait Účetnictví
3.000 Kč
• Pavlína Novotná
3.000 Kč
• Pompo, s.r.o.
3.000 Kč
• Uniservis Hašek, s.r.o.
3.000 Kč
• MS Recycling, s.r.o.
3.000 Kč
• Cihelna Bratronice, s.r.o.
2.000 Kč
• Prodejna Rebeka
2.000 Kč
• Restaurace U Chalupů
2.000 Kč
4. Uzavření územně plánovací smlouvy s paní Š. Hřebíkovou pro připravovanou lokalitu „Pod Horkou“

Rada obce Braškov po projednání:
•

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

•

souhlasí
• s pořádáním revivalového festivalu Valdek Woodstock 2019 na Háji
• s bezplatným užíváním víceúčelového hřiště pro místní důchodce
• s vypsáním výběrového řízení na techn. pracovníka obce

•

schvaluje
• doplnění programu 21. zasedání ZO Braškov 24.9.2018 v restauraci U Chalupů

72. schůze rady 15. 10. 2018
Rada obce Braškov po projednání:
•

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

•

souhlasí
• s úhradou Letohrádku Vendula za zajištění občerstvení při akci rozsvěcení vánočního stromu
2. 12. do výše 15 tis. Kč
• s úhradou doplatku kupní smlouvy na pozemek p.č. 95/14 v letošním roce
• s návrhem rozpočtu obce na rok 2019

•

schvaluje
• svolání a návrh programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Braškov 5.11.2018 na
obecním úřadě
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Komunikace pro pěší Braškov,Valdek – V. Dobrá II“
uzavřený dne 16.10.2017
• termín příští schůze rady 22.10.2018

73. schůze rady 22. 10. 2018
Rada obce Braškov po projednání:
•

schvaluje
• výběr techn. pracovníka obce: Pavla Stádníka
• změnu č. 7 rozpočtu obce na rok 2018

1. schůze rady 12. 11. 2018

USNESENÍ
ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Braškov,
konaného dne 5. 11. 2018 na Obecním úřadě Braškov

Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

•

zřizuje
• komisi výstavby
• komisi životního prostředí a veř. pořádku
• komisi kulturní, školská a pro sport

•

souhlasí
• s vypsáním výběrového řízení na údržbu veřejné zeleně v obci na rok 2019-2021
• s objednáním zpracování žádosti o dotaci administrátorem SPF Group s.r.o. na akci „Výstavba
retenční nádrže“ na fotbalovém hřišti
• s plánem inventur na rok 2018 a složením inventarizačních komisí
• s uzavřením smlouvy se Psím útulkem Bouchalka
• s cenovou nabídkou a.s. Středočeské vodárny a zřízením nadzemního hydrantu u hasičské
zbrojnice

•

schvaluje
• příkazní smlouvu s advokátní kanceláří pro zastupování obce
• cenovou nabídku Projekční kanceláře Filip s.r.o. na 2 studie chodníků: do Družce a do Horního
Bezděkova
• výběr nové účetní obce k 1.1.2019
• termín příští schůze rady 26.11.2018

Zastupitelstvo obce, zvolené v komunálních volbách 6. 10. 2018, po projednání na ustavujícím zasedání
a) bere na vědomí:
• složení slibu členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích
b) stanoví:
• že žádný člen zastupitelstva nebude pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn
c) volí v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona o obcích:
1. starostou obce: Ing. Vladimíra Drába
2. místostarostou obce: Ing. Petra Vacka
3. další členy rady obce:
Ing. arch. Kateřinu Dolejšovou, Ing. Miroslava Doksanského a Mgr. Daniela Vidunu
d) zřizuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. l) zákona o obcích:
1. ﬁnanční výbor
2. kontrolní výbor
volí do funkce
předsedy ﬁnančního výboru: Ing. Helenu Vaitovou
členů ﬁnančního výboru: Jiřího Petáka a Bohumila Bečku
předsedy kontrolního výboru: Štěpánku Pilátovou
členů kontrolního výboru: Petra Štěpána a Ing. Miloslavu Vostrou
e) schvaluje:
1. Jednací řád zastupitelstva v souladu s § 96 zákona o obcích.
2. Výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva podle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v úhrnu za
jednotlivé funkce a snížené na úroveň výše odměn předchozího zastupitelstva.
3. Rozpočet obce na rok 2019 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 13.635.000 Kč a rozpočtový
výhled na rok 2020 a 2021 jako vyrovnané ve výši 13.588.000 Kč.
4. Rozpočet MŠ Braškov na rok 2019 jako vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 5.191.000 Kč a a
rozpočtový výhled na r. 2020 s příjmy a výdaji ve výši 5.391.000 Kč a na rok 2021 s příjmy a výdaji
ve výši 5.596.000 Kč a v rozpočtech uvedené příspěvky od zřizovatele ve výši 250.000 Kč.
5. Darovací smlouvu o poskytnutí výtěžku ve výši 109.935 Kč z veřejné sbírky pořádané Obcí Braškov
pro Letohrádek Vendula z.s.
6. Darovací smlouvu a přijetí ﬁnančního daru od Stavimatu spol. s r.o.ve výši 5.000 Kč.
7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: „Komunikace pro pěší Braškov, Valdek – Velká Dobrá II“
uzavřené dne 16.10.2017.
8. Darovací smlouvu a přijetí ﬁnančního daru od Alpiq Generation (CZ) spol. s r.o. ve výši 10.000 Kč.

A léta běží…
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Rozloučili jsme se s našimi občany:
Daniela RAKÚSOVÁ

20. 10. 2018 (61 let)

Rudolf KROPÁČ

28. 11. 2018 (83 let)
Čest jejich památce

Narodili se:
Karolína ZULÁKOVÁ

f) souhlasí:
1. s uzavřením veřejnoprávních smluv č. 1, 2 a 3 pro rok 2019 o poskytnutí dotace SK Braškov. Na
celoroční provoz a údržbu sportovního areálu ve výši 145 tis. Kč; na provoz víceúčelového hřiště
ve výši 20 tis. Kč; a na krytí nákladů na činnost mládežnických fotbalových družstev ve výši
205 tis. Kč.
2. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č. 4/2019 o poskytnutí dotace SDH Braškov na provoz a výdaje
kolektivů mladých hasičů ve výši 220 tis. Kč
3. s prověřením možnosti nákupu a provozu kontejnerů na sběrném místě.

9. 10. 2018 (87 let)

Jiří ČÍŽEK

2. 8. 2018

Šimon HABRDLA

15. 8. 2018

Ema ŠMEJKALOVÁ

10. 9. 2018
Blahopřejeme

Zprávy z obecního úřadu
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 10. 2018
výsledek od
začátku roku

rozpočet po
změnách

výsledek od
začátku roku

%

P Ř Í J M Y
DAŇOVÉ celkem
DAŇOVÉ (dle rozpisu MF ČR)
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmů fyzic. osob ze sam. výděl. čin.
daň z příj. fyziských osob z kapitálových výnosů

nákup služeb
11 522 862,75

12 292 650,00

94%

opravy

10 020 728,84

10 680 000,00

94%

daně a popl.,přestupky

2 493 774,30

daň z příjmů za obec

42 490,35

%

136 335,26
47 868,00
5 450,00
116 470,00

300 000,00

39%

25 004,00

51 324,00

49%

MŠ - příspěvek na provoz

250 000,00

250 000,00

100%

výdaje na volby

237 052,35

rozpočet po
změnách

daň z příjmů právnických osob

2 180 591,81

jednotka dobrovolných hasičů

443 848,30

479 000,00

93%

daň z přidané hodnoty

5 066 820,03

sbor pro občanské záležitosti

26 938,00

40 000,00

67%

knihovna - knihy a odměna

57 283,58

80 000,00

72%

kronika - materiál a odměna

30 000,00

35 000,00

86%

údržba a opravy silnice, chodníky

11 165,00

100 000,00

11%

26 472,00

30 000,00

88%

ostatní daně
daň z nemovitostí

559 986,19

597 000,00

94%

poplatky za odpady

668 917,00

670 000,00

100%

Ekokom

71 335,00

100 000,00

71%

údržba a opravy rybníky

poplatky ze psů

24 400,00

25 000,00

98%

údržba dětských hřišť

62 517,00

63 000,00

99%

správní poplatky

4 855,00

20 000,00

24%

veřejné osvětlení - el. energie

117 839,95

300 000,00

39%

56 170,72

80 650,00

70%

veřejné osvětlení - údržba

158 726,00

250 000,00

63%

daň z příjmů za obec

116 470,00

120 000,00

97%

veřejná zeleň - údržba

566 041,00

710 000,00

80%

odpady celkem (VaN, AVE, Ekologie)

693 111,00

770 000,00

90%

NEDAŇOVÉ celkem

598 350,85

3 226 250,00

19%

AVE známky KO,BIO

478 933,00

pronájmy, pachtovné

150 335,00

165 000,00

91%

likvidace velkoobj.odpadu

194 702,00

výtěžnost výherních hracích automatů

přijaté pojistné náhrady

0,00

0

0%

nebezpečný odpad

19 476,00

ostatní nedaňové příjmy,úroky,vratka voda

9 695,85

20 000,00

48%

výtvarná dílna-provoz

45 193,64

60 000,00

75%

Hasiči-smlouva s obcí Kyšice

6 000,00

12 000,00

50%

kamerovcý systém-provoz

51 092,00

60 000,00

85%

137 389,57

200 000,00

69%

48 277,30

60 000,00

80%

Valdecký léto a háj-příspěvek

201 689,00

210 000,00

96%

105 560,00

116 000,00

91%

Hasiči-smlouva s obcí Velká Dobrá
Hasiči-ostatní příjmy
Věcná břemena
Příspěvek na VO kruhový objezd

24 000,00

24 000,00

100%

169 350,00

177 350,00

96%

0,00

12 000,00

0%

50 370,00

50 370,00

100%

smlouva Policie Unhošť, Kladno
příspěvek na provoz hřbitova M. Přítočno

muzeum sportu-provoz
úroky z úvěru

Hudební festival - sponzorské dary

137 000,00

137 000,00

100%

0,00

100 000,00

0%

Prodej pozemku (Kolafa,stav.parc.)

51 600,00

2 628 530,00

2%

pronájmy, pachtovné (Pozemkový fond, Hřebíková)

13 133,00

15 000,00

88%

0,00

0

0%

služby T-Mobile za r.2017

81 360,40

120 000,00

68%

sportovní aktivity mladých hasičů - dotace na provoz

220 000,00

220 000,00

100%

8 248 865,11

17 801 824,00

46%

fotbalové hřiště Valdek - dotace na provoz

145 000,00

145 000,00

100%

174 580,00

209 500,00

83%

dětské hřišrě Braškov - dotace na provoz

20 000,00

20 000,00

100%

Stavimat - sponzorský dar

Transfery (dotace)
DOTACE - OÚ - státní správa
DOTACE - volby
DOTACE - požární cisterna
DOTACE - chodník Valdek - V. Dobrá
DOTACE-chodník Valdek-V.Dobrá Stř.kraj

51 324,00

51 324,00

100%

příspěvek na kostel Družec

6 975 961,11

7 005 000,00

100%

MŠ-oprava srřechy

0,00

9 489 000,00

0%

1 047 000,00

1 047 000,00

100%

3 999 806,35

4 000 000,00

100%

rozvoj a podpora mládež. oddílu kopané - dotace

INVESTIČNÍ celkem
Přijem úvěru na koﬁn. chodníku Valdek–V. Dobrá

PŘÍJMY CELKEM

24 369 885,06

37 320 724,00

65%

V Ý D A J E :
NEINVESTIČNÍ CELKEM
správa OÚ

205 000,00

205 000,00

100%

16 790 600,00

25%

500 000,00

8%

koﬁnancování investic "Programu výstavby"

35 000,00

1 040 650,00

3%

vzduchotechnika v MŠ

15 302,00

15 350,00

100%

nákup pozemků Havlík

668 800,00

669 000,00

100%

nákup pozemků IBH + Budínská

262 600,00

262 600,00

100%

76%

optická síť Braškov

3 640 000,00

74%

čelní nakladač

826 770,00

93%

39 930,00

8 669 324,00

platy zaměstnanců

100%

4 159 841,18

2 693 828,79
523 068,00

5 000,00
35 000,00

předprojekt.,projektová a inž.činnost a stavební dozor

6 590 512,73

odměny zastupitelstva

5 000,00
32 573,20

chodník Valdek - V. Dobrá

35 238,20

100 000,00

35%

140 990,00

143 000,00

99%

2 961 980,98

14 060 000,00

21%

platy za 12/2017

212 872,00

Splátky úvěrů celkem

7 250 000,00

8 500 000,00

85%

dohody

198 454,00

Splátka překlenovacího úvěru - cisterna

6 000 000,00

6 000 000,00

100%

pov.poj.na soc.zab.

206 695,00

Splátka úvěru č. 0317499479

1 250 000,00

2 500 000,00

50%

pov.poj.na zdrav.poj.

121 470,00

zák.poj.odpovědnosti

3 474,00

18 000 353,91

33 959 924,00

53%

poj.obecního majetku

151 215,00

VÝDAJE CELKEM

všeobecný mat.

55 207,76

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

nákup DDHM

52 120,00

VÝDAJE CELKEM

-18 000 353,91

387,00

PŘÍJMY CELKEM

24 369 885,06

odborné publikace
voda(OÚ,pítka,prodejny)

7 946,00

ROZDÍL

plyn (OÚ,prodejny)

17 369,44

Výsledek hospodaření k 31.12.2017

elektrická energie(OÚ,prodejny)

25 322,26

Zůstatek BÚ celkem

služby pošt

2 242,00

6 369 531,15
5 408 759,52
11 778 290,67

z toho:

služby telekom.

42 273,57

BÚ Spořitelna

služby peněžních ústavů

10 664,50

BÚ 90018-nákup pož.cisterny

záloha pokladny

31 513,00

BÚ 94 ČNB

právní služby

10 000,00

BÚ 2006 ČNB

pohoštění

3 212,00

úvěr

školení

1 900,00

úvěr překlenovací-cisterna

11 183 252,22
0,00
595 021,82
16,63
-8 651 000,00
0,00

zrušen

Zprávy z komisí
PROČ CHODNÍK Z BRAŠKOVAVALDEKU NA
VELKOU DOBROU?

VYTÁPĚNÍ TUHÝMI PALIVY JEN ZA
ZPŘÍSNĚNÝCH PODMÍNEK

Během výstavby chodníku jsem se setkal s několika námitkami na tento chodník, zejména pro
jeho vysoké náklady. Velmi rád tyto námitky rozptýlím. Těmto občanům uniklo, že bezpečné
spojení do všech sousedních obcí pro pěší patří mezi naše priority již více než tři volební období.
Kromě toho chůze patří ke zdravému životnímu stylu, nejen pro seniory, kteří nemají automobil.
V sousedních obcích žijí naši příbuzní. Nezapomínejme, že doberský hřbitov je místem zesnulých
předků valdeckých obyvatel. Výhodné je i to, že chodník umožní bezpečný přístup na louky
„Ve Štědrém“. Jde o významný krajinný prvek (VKP) s pěti potoky a přírodní vegetací. Z těchto
luk lze pokračovat do Družce buďto podél potoka, nebo podél doberské průmyslové zóny na
družecký vrch Veselov s rozhlednou nebo kolem doberského lesíka odbočit do valdeckého lesa
na Kamenku. Nakonec k poměrně vysokým nákladům. Podobně jako pro chodník z Kyšic do
Unhoště zde platí, že zvýšená silnice na náspu nemá dostatečnou šířku pro bezpečný chodník.
Ten se pak staví dílem za silničním příkopem, dílem visutý na svahu na ocelové pozinkované
konstrukci a ještě chráněn silničními svodidly od automobilového provozu. Vzhledem k tomu,
že tato silnice III/0063 je současně přivaděčem k dálnici D6 (dříve R6), bylo nutno vyhovět i
dalším zpřísněným podmínkám včetně rekonstrukce nájezdu a sjezdu a osvětlení. Proto je také
převážná část stavebních nákladů dotována ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Díky
našemu kvalitnímu programu rozvoje, projektové připravenosti a systematickému sledování
dotačních programů se podařilo tuto stavbu realizovat přesně v době stavebních úprav rekonstrukce R6 na D6.
Co dodat na závěr? Jsem pevně přesvědčen, že jde o veřejně prospěšné a bohulibé dílo, na které
můžeme být právem hrdí. Přeji všem lidem, aby chodník ve zdraví užívali a uvědomili si, že přispěje
nejen k bezpečnosti chodců, ale i motoristů na silnici.

Pro neplnění limitů toxických látek v ovzduší přijel na inspekci do České republiky evropský
komisař pro životní prostředí pan Karmenu Vella na začátku listopadu tohoto roku. ČR patří
totiž v tomto směru mezi devět nejproblematičtějších zemí EU. Tři z nich – Česko, Slovensko a
Španělsko – však dostaly podmíněný čas na zlepšení do roku 2020. Zbývající šest zemí se bude
zpovídat na jaře 2019 soudnímu dvoru EU. Ministr Brabec musel k dodržování limitů slíbit
konkrétní opatření. Výměnu nevyhovujících kotlů s využitím tzv. kotlíkových dotací, zpřísnění
podmínek provozu stávajících kotlů a tvrdší akce proti rozšířenému nešvaru, kdy se z dieselových
motorů demontují ﬁ ltry pevných částic. Používání starších kotlů vyrobených před rokem 2000
tzv. 1. a 2. emisní třídy má být od roku 2022 zakázáno.
Normy z roku 2005 pro obsah toxických látek v ovzduší se dosud podle oﬁ ciálních vládních
dokumentů nedaří plnit hned v několika parametrech. To má přímý dopad na zdraví obyvatel,
jejichž věk dožití se zkracuje v průměru o devět měsíců. Z oněch parametrů jsou nejagresivnější
dva s karcinogenními účinky. Benzo(a)pyrén uhlovodík vznikající zejména nedokonalým spalováním fosilních (tuhých) paliv. Druhým jsou prachové částice, zejména mikroskopické frakce,
které pronikají až do krevního oběhu. Bylo prokázáno, že za nepříznivých klimatických
podmínek v topné sezóně stačí jen několik zanedbaných topenišť zničit ovzduší v celém
venkovském sídle.
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

Ing. Jiří Kolrusz, komise životního prostředí

Výstavba chodníku na Velkou Dobrou

ilustrační foto

„NAŠI NEVYCHOVANÍ OBČANÉ  VY,
NEZNÁMÍ  OPRAVDU SE NESTYDÍTE?“

podmínek hoření. Pokud komín kouří déle, svědčí to jednoznačně o zanedbání systému. Zaprvé
zanesený nebo nevhodný komín z hlediska rozměrů, konstrukce, nebo umístění. Zadruhé zanesený nebo nevhodný kotel pro dané palivo, nebo nadbytečný výkon. Zatřetí nevhodné nebo vlhké
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 a požáru při vzplanutí
tohoto nánosu. Jednou z příčin zanášení je příliš velký výkon kotle, který se musí škrtit. Nevhodné palivo v rozporu s doporučením výrobce je velmi častým nešvarem. Například ocelové
násypné kotle na uhlí jsou nevhodné pro spalování dřeva. Právě dřevo a dřevěné brikety jsou ale
vyhledávaným palivem pro výhodnou cenu. 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 nutno skladovat minimálně 2 roky a to venku přikryté, nebo v dokonale provětrávaném dřevníku.
Proto je nutno zajistit skladovací prostor pro dvouletou zásobu! Pokud není tato podmínka
dodržena, ohrožujete ostatní obyvatele nebezpečným kouřem. Kromě toho přicházíte o značnou
část využitelné energie, která je spotřebována na odpaření vody a riskujete vzplanutí komína
nebo havárii kotle po zahoření vrstvy sazí a dehtu včetně nebezpečí požáru.
Rádi bychom věřili tomu, že všichni vědí, co se nesmí spalovat. Snad jen bezohledný cynik
by do kotle přikládal plastové a nápojové obaly, dřevotřísku, lakované dřevo, pryž,
celobarevné letáky, zbytky barev či olejů atp. Dnes snad každý ví, že by to vedlo ke
vzniku těch nejnebezpečnějších karcinogenních látek v ovzduší. Dioxynů, těžkých kovů,
sloučenin chloru, CO, NO2 , PM10 a dalších. Nezapomínejme, že právě jen uživatelé kotlů
na tuhá paliva k tomu mají příležitost.
Těmto případům má předejít novelizovaná legislativa. Zákon o ochraně ovzduší
č. 201/2012 Sb. Stanovuje povinnost kontroly technického stavu kotlů o výkonu 10
kW a větších odborně způsobilou osobou. První kontrola musela proběhnout do 31. 12.
2016. Další povinné kontroly vždy po 2 letech, tedy aktuálně do 31. 12. 2018! Kromě
této revizní zprávy musí majitel doložit i revizní zprávu způsobilosti komína. Nutno
ještě dodat, že pojištění domu proti požáru je v případě absence těchto revizních
zpráv neplatné.
Pokud bude zjištěno ohrožování čistoty ovzduší v obci, bude pořízena fotodokumentace kouře
a majitel bude písemně upozorněn na dodržování předpisů s tím, že pokud nedojde ke zlepšení,
bude vyzván k umožnění přístupu kontroly úředních osob do nemovitosti, odběru vzorků popela
pro laboratoř, k předložení obou revizních zpráv a prokázání třídění plastů v obecním odpadovém
hospodářství. Tento postup je v souladu s § 17 odstavce 2 zákona o ochraně ovzduší.
Doufáme, že si provozovatelé topenišť uvědomí spoluzodpovědnost za zdraví obyvatel a nebude
nutno řešit tyto případy včetně sankcí.
Ing. Jiří Kolrusz, komise životního prostředí

Hasiči informují

Knihovna

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ? VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
BELETRIE
Boček, E. : Aristokratka a vlna zločinnosti na
zámku Kostka
Boučková, T. : Závod s časem
Devátá, I. : Kde spí lufťáci
Frýbová, Z. : Z neznámých důvodů
Child, L. : Nejlepší britské krimipovídky
Jenoﬀ, P. : Světla zimní noci
Keleová, Vasilková, T. : Sítě z pavučin
Keleová, Vasilková, T. : Střípky
Klevisová, M. : Štěstí je zadarmo
Kovářová, D. : Jak se žije padesátkám aneb
Čarodějnice neupalovat
Pagánová, C. : Žij, dokud to jde
Pamuk, O. : Tichý dům
Pawlowská, H. : Díky za fíky
Robertsová, N. : Co přetrvá věky
Robertsová, N. : Hrdina ze sousedství
Schulman, N. : Chlapec, který přestal plakat

Na podzimním okresním kole hry Plamen, které se konalo 6. 10. 2018 u nás na
Braškově se podařilo zvítězit Tazmánům
a Soptíci s nováčky obsadili 5. místo.
Letos si ZPV (branný závod) vyzkoušel
i dorost v jednotlivcích a brali jsme i
jedno 3. místo.
4. čtvrtletí roku 2018 bylo jako každým
rokem o přípravách na Halloween a
Mikulášskou zábavu.
Halloween se již podruhé konal na Háji
a velmi se vydařil. Přišlo kolem 80 dětí.
Prošly několika stanovišti a na závěr si
mohly za odměnu odnést halloweenské
dobroty.
Dále jsme vás pozvali dne:
1. 12. 2018 na dětskou MIKULÁŠSKOU do
Hostince U Chalupů a
2. 12. 2018 na Hasičské dobroty při
Rozsvěcení stromu
CO NÁS ČEKÁ V SEZÓNĚ 2018–2019:
Závody – budou až v lednu a tak se přes
zimu připravujeme testy z odborností
Preventista junior, Preventista a Kronikář.
Děkujeme za veškerou podporu Obci
Braškov, jednotce dobrovolných hasičů
a celému Sboru dobrovolných hasičů
Braškov, TJ Sokol.
PŘEJEME KRÁSNÉ PROŽITÍ
VÁ NOČ NÍC H SVÁT K Ů A HODN Ě
ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE
2019.

Syrovátka, O. : Bajky
Váňová, M. : Holčičky
Větvička, V. : Jak voní můj domov
Větvička, V. : Vlastivěda krajiny mého srdce
KNIHY PRO DĚTI
Cílek, V. : Evropa, náš domov
Hanáčková, P. : Co má klokan ve vaku aneb jak
zvířata vychovávají svá mláďata
Hanáčková, P. : Kam se ztratila zvířátka
Karas, I. : Jak se koulí sněhuláci
Křesťanová, L. : Pohádky z pražských uliček
Mrázková, E. : Bystrá kobyla bila kopyty na babykové mýtině a jiné vylomeniny s vyjmenovanými
slovy
Skákal pes přes oves a dalších 11 písniček o zvířátkách
Pohl, M. : Turistický zápisník
Svěrák, Z. : Ať žijí duchové

PŮJČOVNÍ DOBA: STŘEDA 16.00–18.30
Věra Přibylová, knihovnice

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE
Větvička, Václav: JAK VONÍ MŮJ DOMOV
Jak voní domov? Někdy voní mrazivou nocí a vrzajícím sněhem pod nohama, jindy rozpáleným borovým lesem uprostřed léta, vlhkým podzimním listím při hrabání zahrady, svěžím jarním větrem,
který šumí ve větvích. Jak voní domov Václavu Větvičkovi se dočtete v této knížce.

SCHŮZKY MLADÝCH HASIČŮ JSOU KAŽDÝ ČTVRTEK OD 17:00 HOD.
PŘI HEZKÉM POČASÍ JSME NA TOSKÁNCE, V PŘÍPADĚ DEŠTĚ NEBO ZIMY
CHODÍME DO BUDOVY MUZEA NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI.
Markéta Chalupová, hlavní vedoucí Mladých hasičů

Z mateřské školy
Už nastává zas ten Vánoční čas, a všechny děti v naší mateřské škole se už nemohou dočkat
příchodu Ježíška. Aby jim čas lépe utíkal, je pro ně připraveno ve školce plno zajímavých akcí. A
nejen pro děti, ale i pro rodiče. V říjnu si děti s rodiči vyráběli halloweenské lucerny a sádrové
zápichy, tvořivé odpoledne se velmi vydařilo, účast na této akci byla veliká a všem zúčastněným
se výrobky velmi povedly. 29. listopadu jsme se sešli s rodiči a dětmi opět v naší MŠ na „Adventním tvoření“, kde jsme si společně nazdobili vánoční hvězdu a děti si mohly nazdobit dobrotami
pomeranč. První adventní neděli jsme se sešli u rozsvícení Vánočního stromu v obci, kde jsme si
společně zazpívali a zarecitovali. Oslavili jsme svátek Mikuláše s Bárou Ladrovou a připravenou
mikulášskou diskotékou. A co nás ještě čeká? Nesmíme ve vyjmenování našich společných akcí
ani zapomenout na každoroční vánoční besídku, na kterou se pilně připravujeme a která se
bude konat v pátek 14. prosince od 16.00 hod. v naší mateřské škole.
Přejeme všem lidem veselé, pohodové a klidné Vánoce, hodně zdraví, spokojenosti a šťastný
nový rok 2019.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Braškov

Větvička, Václav : VLASTIVĚDA KRAJINY MÉHO SRDCE
Zkoušeli jste se někdy zamyslet nad tím, kolik místních názvů je odvozeno od jmen zvířat – a proč?
A že to nejsou jenom Ovčáry, Kravaře nebo Telecí! Nebo v kolika názvech se skrývá nějaká číslovka?
Znáte třeba Třibřichy nebo Sedmidomí? Nemusíte si lámat hlavu sami, autor vás na spoustu takových
míst zavede.
Všem čtenářům přeji hezké Vánoce a do roku 2019 to, aby každý váš krok byl šťastný celý rok.
Věra Přibylová, knihovnice

Okénko pro děti
ADVENT
Čtyřem nedělím před Štědrým dnem se říká adventní. Každá adventní neděle nese svůj lidový
název – železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Vyvrcholením adventu je Štědrý večer. Poslední dobou
se u nás ustálil zvyk zdobit adventní věnec. Kruh totiž symbolizuje cestu slunce a zároveň věčnost.
Základ tvoří většinou chvojí a čtyři svíčky. Bývá ozdoben barevnými plody, šiškami a mašlemi.
Tradiční barvou je červená a zelená. Každou neděli by se měla sejít celá rodina, zapálit postupně
jednu svíčku, v klidu spolu posedět a povídat si. K novodobým zvykům patří i adventní výzdoba
domovních dveří. Zelený opentlený věnec na dveřích vítá příchozí a značí, že přípravy na vánoční
svátky jsou v plném proudu.
Po adventu jsou tu konečně Vánoce. Těšit se na ně můžete i při čtení knížek z naší knihovny:
Ka anová, I. : Ježíškova dobrodružství
Lingrenová, A. : Vánoční příběhy
Miler, Z. : Krtek a Vánoce
Pospíšilová, Z. : Vánoční hvězda a splněná přání
Pospíšilová, Z. : Kouzelné vánoční sny
Trnková, K. : Vánoční zvyky a obyčeje
Vajsejtlová, B. : Vánoce za dveřmi
Vašková, S. : Vánoční kuchařka pro kluky a holky
KNIHOVNA JE OTEVŘENA KAŽDOU STŘEDU OD 16 DO 18:30 HODIN.
Milé děti, přeji vám krásné Vánoce a těším se na vaši návštěvu.
Věra Přibylová, knihovnice

Tradice pokračuje

Rozsvícení vánočního stromu

Kulturní život v Braškově byl vždy poměrně bohatý. Je velmi milé zjistit, že není tvořen jen
činností obce, ať již její kulturní komise, činností rady obce či prací zastupitelů, ale je tvořen i
aktivní činností spolků a také činností občanů. Je příjemné vidět děti a jejich rodiče na drakiádách, dětských dnech, mikulášských a posvícenských zábavách, halloweenech, nohejbalových
a fotbalových turnajích, hasičských závodech, při sázení stromů, odborných přírodovědných
přednáškách, rozsvěcení Vánočního stromku, koncertech, festivalech a dalších akcích. Kulturních
akcí je povícero a to jsem mnohé nezmínil.
V posledních dnech mě zaujaly dvě akce. První je uctění památky braškovských padlých
za Velké války u příležitosti 100 dnů od konce první světové. Druhou je pak zasazení
Lípy svobody, u které bych se chtěl tímto článkem na chvíli zastavit.
Lípa byla za hojné účasti braškovských občanů zasazena na trojúhelníku v zatáčce
u výjezdu z Braškova směrem na Valdek, na tzv. „Rafandě“. Ještě před zasazením lípy
byl položen věnec k památníku padlých za první světové války a druhý věnec k padesátileté lípě, která roste u Stavimatu u odbočky směrem ke studánce. Dle informací
kronikáře obce Pavla Stádníka, byla vysazena v roce 1968 u příležitosti 50. výročí
založení Československé republiky. Občané a zejména občanky z Rafandy (P. Novotná,
M. Špačková, M. Chalupová) chtěli v tradici pokračovat a po dohodě s obcí zasadily novou budoucí „stoletou lípu“, jejíž nákup byl ﬁnancován z vlastních prostředků. Lidově
řečeno, místní se na lípu složili. Prostor pro zasazení byl díky Tomáši Votavovi a Pavlíně
Novotné předem připraven, včetně navezení mulče, srovnání okolní cesty štěrkem a
přivezení byť dočasné lavičky k odpočinku. Za účasti více než padesáti lidí byla pro
lípu vykopána jáma a strom zasazen. Zalévání stromu se na prosbu starosty obce a za
souhlasu přihlížejících laskavě ujme Milan Špaček, nejbližší soused.
Závěrem je vhodné poděkovat všem, kteří se na vysazení podíleli. Ať již prací nebo
ﬁnančním příspěvkem. Braškov budeme mít takový, jaký si jej uděláme.

Při akci rozsvícení vánočního stromu poděkovali zástupci obce odstupujícím členkám Sboru
pro občanské záležitosti Haně Pošmourné, Marii Cábové, Jiřině Fuitové a Zdeňce Benešové za
jejich dlouholetou úspěšnou činnost:

Vladimír Chalupa

Oslavy 100 let republiky

Lípa vysazená 10. 11. 2018 ke 100. výročí ČR

Lidé… BDĚTE! …neblbněte!

Pamětní deska padlým hrdinům v 1. světové válce

Lípa vysazená 27. 10. 1968 k 50. výročí ČSR

Docela pěkný, podivně podzimní večer se snášel na naší obec, respektive část vsi, zvanou VALDEK dne 31. 10. 2018… A náhle asi v 18.15 hodin se z lokality „ V Jezerech“ začnou ozývat
výbuchy… obloha se rozjasní nějakými světelnými „prýefekty“, zkrátka atmosféra jako za Velké
války u Gallipoli.
Tak jsem si položil otázku: Co vlastně občan Braškova - VALDEKU chce?
Stalo se tu u nás módou stěžovat si na všechno: sousedovi, kouří komín, někomu štěká pes, jinému
kokrhá kohout nebo bečí skopový brav, někdo seče zbytečný trávník v době kdy by prý neměl a
nedej bože zajít do hospody, poblíž které bydlím! Další skupina řeší obludný stožár na místním
pahorku, nemám vodu ve studni a našlo by se stomilión dalších blbostí.
K okolnosti ohňostroje z našeho „prvního paneláku na ležato“, který tu vznikl někdy v polovině
80. let století minulého, a za doby tak „temné“, mne udivuje že lidé, kteří tak dbají na pořádek,
čistotu a tam u nich, ve VŠEDNÍ DEN – STŘEDU, dopustí, nebo páchají tento přestupek, který
daleko přesahuje malichernosti uvedené výše!
A co takzvaná dopravní situace?
Dodnes z nás nikdo nepochopil, že daleko horší než magnetický deštník, kokrhající drůbež, pilný senatvůrce, či opilci před restauracemi, nebo ohňostroj, jsou všechny ty pežoty, ﬁjaty, fordy,
audyny, dáčije a jiné plechové kreatury, které przní nejenom naši vesnici?!? V skoro každém čísle
popisném se nachází minimálně jeden takový povoz, a co tedy zbývá takto movitému občanovi
obce? Šup s ním před chalupu! Když už se mi nevejde do garáže či na dvůr, a nebo z lenosti, protože parkování na vlastním pozemku zabere tolik drahocenného času!
Ale pozor! Může nastat situace horší! Mohlo by být, že se v našich krajích budou pohybovat individua pleti tmavší, na zvířatech podivně nahrbených, postavy zahalené
v ubrusech, s noži dlouhými zahnutými! Toť možná vize budoucnosti všeevropské,
ale v jednom velikém městě, na Veliké řece na východ od Braškova táboří tlupa lovců
nemovitostí z kmene Developer, kteří se za každou cenu snaží ovládnout blyštivými
kotoučky celé okolí své Prýmatičky! A těmto, patrně v kožešinách oďeným a oštěpy
třímajícím, se velice znelíbil Náš plán uzemní a Val ochranný! A velice rádi by z Braškova učinili svoje loviště podobná Rudné, Hostivici, Chýni, Pavlovu a dalším obcím,
jejichž katastr hyzdí sklady, sluneční elektrárny a další zbytečnosti! Držme všichni
palce novým zastupitelům, ať Naše území před nimi ochrání!
Není proto lepší najít cestu porozumění?!? Zkousnout nějaké to kokrhání, bečení, bučení a alkoholové preludie i neohlášený ohňostroj?!? Semknout se a prostě – BYDLET NA VSI?
Občan Pavel Stádník

Sport
SK BRAŠKOV  NÁŠ FOTBAL!
Do již 12. sezony v 1.B třídě letos vstoupil náš tým SK Braškov s lehkými změnami v kádru i na
trenérské lavičce. Po odchodu Jana Hrubého a Václava Bartáka ze zálohy se k nám vrací do útoku
zkušený a všem známý sniper Jan Nachtigal, s ním se vrací do obrany nebo krajní zálohy Radim
Bednář , střed zálohy zpevní na začátku sezony Patrik Krivák z Jedomělic, v průběhu sezony Jan
Štoncner z SK Kladno, a do branky jako náhradního golmana přivádíme Filipa Gibiše. Na pozici
trenéra po letech věrné služby střídá Jaroslava Želinu, Milan Jaroš s asistenty Michalem Bachem
a Martinem Kohoutem.
Na začátek soutěže nás čekaly 4 kola s velmi těžkými soupeři a na našem kontě byly po odehraných
zápasech pouhopouhé 2 body za výhru na pokutové kopy na Tatranu Rakovník. 5. kolo přineslo první
výhru za 3 body, dalo by se říci povinnou, nad Lány, ovšem hře a přechodu přes zálohu stále chyběla

Citoslovce

Splést

1. díl tajenky

Pásemné
horstvo

Dětská hra

Žlutohnědá
barva (slov.)

Kmen
v Mauretánii

lehkost, rychlost, myšlenka...Další zápasy, doma s Vraným a venku v Jedomělicích bych označil již
za sáhnutí si na dno. 8. kolo vychází bodově na plno proti nováčkovy z Lišan, další kolo je ovšem
ztrátou, kdy vezeme pouhý bod z Vinařic, ač jsme ve 40. minutě vedli 2:0. Dále se ovšem naše mužstvo
nastartovalo k výsledkově výborným výsledkům a tak doma porážíme Družec 3:0, venku Slaný B 1:0,
a doma v derby Unhošť 2:0. Poslední kolo zajíždí naše mužstvo na hřiště Klobuk, kde vítězíme 2:1
a díky tomuto výsledku naše mužstvo přečkává zimu na 7.místě se ziskem 21 bodů, se skóre 25:23
a má směle vykročeno ke klidnému jaru a snad i doufejme nejen ke slibným výsledkům, ale hlavně
i k fotbalu, který přiláká do ochozů stadionů diváky fandící mužstvu reprezentujícímu naší ves.
Martin Kalenda
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Tajenku křížovky tvoří citát římského historika a politika.
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