BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

květen 2020

Pozvánka

Slovo starosty

Všichni občané jsou srdečně zváni na

Vážení spoluobčané!
za socialismu jsem se učil poručit větru, dešti. Dnešní doba je charakteristická
především měřením růstu hrubého domácího produktu. Všichni jsme přesvědčeni, že vše musí růst. Každý rok se musíme mít o něco lépe. Tak například ten
loňský rok 2019 byl o 2,4 % lepší než rok 2018. Pokládám si otázku. Lze růst
do nekonečna? A za jakou cenu vlastně rosteme? Mám obavu, že za cenu růstu
jsme významně poškodili přírodu a produktem jsou věci, které často vůbec
nepotřebujeme. Produktem je i to, že na žně nejde celá vesnice, ale zvládne ji
jeden stroj. Vzdalujeme se vlastním kořenům.
A hleďme, pandemie. Přestala létat letadla, růst se zastavil, vzduch je čistší,
český občan uvažuje, že na dovolenou se podívá do Čech. Všichni jsme si uklidili a zamysleli se. Příhoda s pandemií otevřela i otázku, zda státy, které přestěhovaly technologie do Číny, udělaly dobře. Pokud potřebujeme roušky, což
je technologicky banální produkt, tak musíme počkat na letadlo, které z Číny
vzácný výrobek doveze. Jako chlapec pamatuji, že z Číny jsme měli doma jenom
sójovou omáčku. Minulý týden jsem si koupil německou baterku, stejně byla
čínská. Není asi vždy důležité, jestli je někde levná pracovní síla a naskýtá se
výdělek, ale důležitější bude bezpečnost státu, který musí být schopen základní
potřeby zabezpečit sám. Nejlépe to vystihl pařížský primář (novinky.cz): „Pro
pár šupů jsme přesunuli všechno do Číny, teď nemáme nic.“
Vážení spoluobčané, buďte hlavně v pohodě, protože co nás nezabije, to nás
posílí, a příroda asi cítila potřebu donutit nás zamyslet se, zpomalit.
Pokud bude kdokoliv potřebovat ochranné prostředky – dezinfekci, rukavice,
roušky – obec je dostatečně předzásobena a stačí telefonicky kontaktovat pana
Votavu, který Vám daný materiál vydá.
Musím však zdůraznit, že pandemii je nutné brát vážně. Nepodceňujme ji a
dodržujme všechna pravidla, která jsou stanovena. Na druhou stranu je potřeba říct, že výběr prostředků a opatření proti dalšímu šíření nemoci nesmí být
v sekundárních důsledcích horší než následky vlastní nemoci, a to nejen, co
se týče důsledků zdravotních, ale i ekonomicko-společenských a dalších. Pan
profesor Pavel Kolář k této otázce výstižně uvádí: „Zrádné je, že ty sekundární
důsledky nejsou, na rozdíl od projevů nemoci, dnes tolik viditelné. Neprožili jsme
válku a jiná těžká období, takže práh naší úzkosti je nízko, podléhají tomu i racionálně myslící lidé.“
Všem nám přeji, aby tato zpomalená doba umožnila uklidit si nejen ve skříních,
ale i v našich hlavách, abychom z tohoto boje vyvodili jen to dobré pro naši
budoucnost. Chovejme se klidně a moudře, buďme k sobě solidární.
Krásné jaro,

8. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV
které se koná

V PONDĚLÍ 18. 5. 2020 V 15.00 HOD. NA OTEVŘENÉM
PROSTRANSTVÍ U PÓDIA NA HÁJI LESOPARK VALDEK
s tímto programem:

1.

Zahájení

2.

Účetní závěrka za rok 2019

3.

Závěrečný účet za rok 2019 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce

4.

Zpráva o ﬁnančním hospodaření obce k 31.3.2020

5.

Rozpočtové opatření č.3 – nákup dopravního automobilu

6.

Rozpočtové změny a opatření schválené Radou obce

7.

Program rozvoje obce – aktualizace

8.

Souhlas s přijetím ﬁn. darů

9.

Darovací smlouvy na ul. V Zátiší a V Podlískách od a.s. ČNES

10. Záměr na směnu pozemků – G. Votavová
11.

Nový hřbitovní řád

12. Schválení výběrového řízení a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na
dopravní automobil s nákladním přívěsem pro hasiče
13. Schválení dodatku smlouvy o dílo na změnu doby realizace chodníků ul.
Družecká a ul. Bezděkovská
14. Souhlas se zařazením do územní působnosti MAS KPZ v programovém
období 2021–2027
15. Dohoda s Lesy ČR, s.p. o vzdání se práva náhrady škody vzniklé na pozemku
16. Příkazní smlouva s M&T s.r.o.
17.

Ročník: 30 Číslo: 2

Souhlas s přijetím dotace od Středočeského kraje

18. Schválení OZV
19. Diskuse
20. Usnesení a závěr

Izolační
pod dálnicí
Valdek vzeleň
podvečerním
světle

Ing. Vladimír Dráb, starosta

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
USNESENÍ

•

souhlasí
• s přípravou podkladů pro směnu pozemků oddělených částí z pozemku parc. č. 24/5 a 24/1
v k.ú. Braškov
• s nákupem křovinořezu s příslušenstvím na údržbu obecní zeleně
• s objednávkou na opravu povrchu komunikací ul. Polní a V Zátiší

•

schvaluje
• termín 30. schůze RO na 6. 4. 2020 v 15:00 hod – videokonferencí

7. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného
dne 10. února 2020 na Obecním úřadě Braškov
Zastupitelstvo obce po projednání
a) bere na vědomí:
1. Zprávu o ﬁnančním hospodaření obce k 31.12.2019
2. Informaci o rozpočtových opatřeních č. 12 a 13, schválených radou obce
b) schvaluje:
1. Aktualizaci Programu rozvoje obce z února 2020
2. Vypracování a podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na akci: “Realizace šaten
na stadionu Jaroslava Valeše” z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
3. Smlouvu s ČEZ Distribuce a.s.o budoucí smlouvě o zřízení věc. břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-6025004/08; stavba Braškov p.č. 95/20-28 – nové ved. kNN 9RD
4. Smlouvu s Městem Unhošť o poskytování pečovatelské služby
5. Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace stavby “Úprava vodního režimu v povodí Černého potoka, k.ú. Braškov” s ﬁrmou Atelier M.A.A.T., spol. s r.o.
za cenu 310.000 Kč.
6. Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na stavbu “Realizace šaten na stadionu J. Valeše”
s ﬁ rmou Kostav, spol. s r.o. za cenu 1.301.428 Kč vč. DPH .
7. Přijetí ﬁnančních darů a darovací smlouvy od ﬁrem a osob v celk. výši 80.000 Kč
c) souhlasí:
1. s uzavřením kupní smlouvy na odprodej oddělených částí pozemku p.č. 377/2 dle geom. plánu
č. 899-79/2019
2. s uzavřením smlouvy o pronájmu restaurace Pod Hvězdičkami
3. s uzavřením smlouvy o zřízení Dobrovolného svazku obcí Kladensko a jeho stanovami
4. s uzavřením smlouvy o věcném břemenu na pozemek p. č. 50/15 v k.ú. Braškov
5. s uzavřením Dohody o provedení práce se Š. Pilátovou, členkou zastupitelstva obce, na rok 2020
na rozvoz obědů
6. s uzavřením Dohody o provedení práce s Ing. M. Doksanským, členem zastupitelstva obce, na rok
2020, na stavební dozor.

30. schůze rady 6. 4. 2020
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

•

schvaluje
• nákup 1 ks notebooku za cenu do 25tis Kč pro potřeby zaměstnanců obce
• termín 31. schůze RO na 13.4.2020 v 17:00hod - videokonferencí
• termín 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Braškov na 4.5. 2020

31. schůze rady 13. 4. 2020
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

•

souhlasí
• s rozpočtovým opatřením č. 2/2020
• s rybolovem na braškovském rybníku od 5.5. 2020 pro osoby starší 15 let a trvalým pobytem
v obci Braškov
• se zhotovením a umístěním dřevěné vitríny na fasádu restaurace Pod Hvězdičkami

•

schvaluje
• termín 32. schůze RO na 20.4.2020 v 15:00 hod – videokonferencí
• změnu termínu 8. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Braškov, které se bude konat dne 18.
5. 2020 v 15:00 hod na otevřeném prostranství u pódia na Háji (lesopark Valdek)

d) pověřuje:
• starostu obce k podepsání smluv a všem úkonům, které jsou potřebné k provedení výše uvedených
a zastupitelstvem schválených bodů dnešního usnesení.

32. schůze rady 20. 4. 2020

USNESENÍ

Rada obce Braškov po projednání:

27. schůze rady 3. 2. 2020
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

•

souhlasí
• s nákupem 7 ks odpadkových košů na obecní prostranství
• s otevřením MŠ Braškov pro zaměstnance IZS

•

schvaluje
• zajištění ukládání BIO odpadu na sběrném místě 30. 5. 2020 v době 10–12 hod. a 14–17 hod.
• termín 33. schůze RO na 27. 4. 2020 v 15:00 hod na OÚ Braškov

Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

•

souhlasí
• s uzavřením Dohody o provedení práce na rozvoz obědů s paní Marií Mařencovou
• s dovybavením nábytkem v místnosti občerstvení v Muzeu sportu

•

schvaluje
• cenovou nabídku na výstavbu el. pilíře od společnosti ElektroŠkach, s.r.o.
• podání žádosti o dotaci na – Pořízení elektromobilu pro potřeby obce Braškov ze SFŽP
• ukončení spolupráce s panem Hynkem Holerem správcem webových stránek Obce Braškov
• termín 28. schůze RO na 24. 2. 2020 v 16:00 hod na OÚ Braškov

KORONAVIRUS V NAŠÍ OBCI
Buďme ohleduplní a dodržujme pravidla

28. schůze rady 24. 2. 2020
Rada obce Braškov po projednání:
•

•

•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
souhlasí
• s rozpočtovým opatřením č. 1/2020
• s navrženým postupem při opravě hřbitova ( Malé Přítočno )
• s vyhlášením veřejné sbírky na období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 na území Obce Braškov
formou 4 kusů přenosných pokladniček, které budou umístěny na Obecním úřadě Braškov a
při konání charitativních festivalů «Valdecký léto» a «Valdecký háj» za účelem ﬁnanční pomoci
Letohrádku Vendula, z.s. pro nákup osobního automobilu pro svoz klientů do denního stacionáře
• s nákupem akumulačního nářadí pro pracovníky správy obce
• s cenou nabídkou od společnosti František Šíma na zhotovení pozinkovaného zábradlí a
poklopu stavidla
schvaluje
• účetní uzávěrku MŠ Braškov za rok 2019 a převod hospodářského výsledku ve výši 2087,80 Kč
do rezervního fondu MŠ Braškov
• termín 29. schůze RO na 16. 3. 2020 v 16:00 hod na OÚ Braškov

29. schůze rady 16. 3. 2020
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

Pokud to není nezbytné, zůstaňme doma
Můžeme jít na krátkou zdravotní procházku, nákup, případně k lékaři či do práce, ale
rozhodně se vyhýbejme například piknikům, sousedskému grilování či posedávání na
lavičkách.
Vyvarujeme se návštěv příbuzných a sousedů
To, že nám na blízkých záleží, dokážeme nejvíce tím, že jim tentokrát jen zavoláme.
Chraňme seniory
Omezme návštěvy prarodičů, protože právě senioři patří mezi nejohroženější skupinu lidí.
Stále s rouškou a v rozestupech
Vyrazíme-li ven mezi lidi, mějme stále zakrytá ústa a nos rouškou a dodržujme rozestupy. V lese, při běhání nebo na kole mít roušku nemusíme, i tak ale buďme ohleduplní
a pokusme se vyhnout ostatním. Mějme však roušku u sebe, pokud někoho potkáme,
nasaďme si ji.

Obecní úřad Braškov nabízí seniorům
• Ručně šité roušky od dárců, zdravotnické roušky a malé množství dezinfekce na ruce.
Pokud máte zájem volejte na OÚ Braškov na tel. 312 69 85 27.
• Možnost zajištění nákupů základního potravinářského zboží, drogistického zboží a
léků. Objednávky provádějte v pracovní dny v době od 9:00 do 12:00 hodin na telefonních číslech 312 69 85 27, 604 98 80 35 nebo na e-mailu kancelar@braskov.cz
Obec Braškov

Zprávy z obecního úřadu
HOSPODAŘENÍ OBCE BRAŠKOV K 31. 3. 2020

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU DO VAŠEHO
MOBILU A E-MAILU

příjmy rozpočtu
Paragraf

Název položky

SR

UR

čerpání k 31.3.

Daňové příjmy

15361000

15365400

4325183

3312 Hudební činnost

140000

140000

38000

3613 Nebytové hospodářství

41000

41000

14350

3631 Veřejné osvětlení

50000

50000

0

3639 Komunální služby a územní rozvoj

140000

140000

29644

3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů

100000

100000

16747

76000

76000

30000

6171 Činnost místní správy

9000

9000

5234

6310 Obecné příjmy a výdaje z ﬁnančních operací

2000

2000

218

15919010,00

15923410

4459376,00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část

CELKEM
Stavy na účtech

ZBÚ
ČNB

8832608,92 Kč
2487718,52 Kč

Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme u nás v obci zavedli službu Mobilní
rozhlas. Zaregistrujte se tak, jako to již učinilo cca 180 vašich spoluobčanů. Vyplňte Vaše tel. číslo a
e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat SMS zprávy a e-maily o důležitých aktualitách – upozornění na odstávky energií, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
Registrujte se na https://braskov.mobilnirozhlas.cz, nebo vyplňte přihlášku na obecní úřadě,
nebo si přihlášku stáhněte z obecních stránek www.braskov.cz a vyplněnou ji vhoďte do poštovní
schránky na OÚ Braškov (nezapomeňte ji podepsat z druhé strany)
Správce projektu Mobilní rozhlas Hugo Laitner

OPATŘENÍ V OBCI BRAŠKOV

(SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet)

v souvislosti s epidemiologickou situací na území ČR

výdaje rozpočtu
Paragraf

Název položky

SR

čerpání k 31.3.

2212 Silnice

240000

240000

0
104000

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

480000

480000

2223 Bezpečnost silničního provozu

130000

134400

18990

2341 Vodní díla v zemědělské krajině

380000

380000

22950

3111 Mateřské školy

250000

250000

125000

3112 Hudební činnost

205000

205000

0

71000

71000

13558

139000

139000

74994
17153

3314 Činnosti knihovnické
3315 Činnosti muzeí a galerií
3319 Ostatní záležitosti kultury

79000

79000

3399 Záležitosti kultury

30000

30000

11691

200000

200000

120900

3412 Ostatní tělovýchovná činnost
3419 Ostatní tělovýchovná činnost

175000

0

0

3421 Využití volného času dětí a mládeže

200000

348000

122500

1022500

1024500

16137

438000

456000

140827

20000

20000

0
6147038

3613 Nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví

14184000

14186000

3721 Sběr a odvoz nebezp.odpadů

40000

40000

0

3722 Sběr a odvoz nebezp.odpadů

650000

648000

252254

3639 Komunální služby a územní rozvoj

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů

150000

150000

110740

3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň

750000

1009000

188316

5213 Ost.zálež.bezpečnosti veř.pořádku

50000

50000

0

5399 Požární ochrana

70000

70000

0

825000

798000

335062

6112 Volby do Evropského parlamentu

1315000

1315000

228613

6171 Činnost místní správy

3465500

3240500

556564

10000

10000

2528

250000

240000

43690

5512 Zastupitelstva obcí

6310 Obecné příjmy a výdaje z ﬁn.operací
6320 Pojištění funkčně nespeciﬁkované
6399 Převody vlast.fon.v rozpo.územní úrovně
CELKEM
8124 Splácení úvěru
Úvěr

UR

4.901.000 Kč

100000

100000

62210

25919000

25913400

8715715

2500000

2500000

2500000

OBECNÍ ÚŘAD

OTEVŘEN, omezené úřední hodiny PO–ST 8–12 a 14–17hod.
Upřednostněn písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním jednáním, tel. 312 69 85 27, ou@braskov.cz
Webové stránky – www.braskov.cz

ORDINACE LÉKAŘ

OTEVŘENA, MUDr. Ilona Konečná přítomna v ordinaci v běžných
ordinačních hodinách. Osobní návštěvy, vzhledem k současné epidemiologické situaci jsou pouze v nezbytných případech. Čas vyšetření je
nutno si předem dohodnout telefonicky, tel. 314 008 138, 602 934 478

POTRAVINY BRAŠKOV,
VALDEK

OTEVŘENY, provoz neomezen, v prostorách prodejen udržujte rozestupy 2 m od ostatních zákazníků, doporučujeme si připravit seznam
zboží, a tím celý nákup urychlit

LÉKÁRNA

OTEVŘENA, omezený provoz, informace najdete na www.modralekarna.cz nebo na tel. 604 559 991

RESTAURACE

U Chalupů – OTEVŘENO – jídla sebou, rozvoz zajištěn. Nutno provést
telefonickou objednávku na tel. 312 247 035, objednávky jsou přijímány
do 18:00hod., jídelníček najdete na facebookových stránkách – hostinec
u Chalupů, nebo na ceduli před hostincem
Od 11.5. otevřena předzahrádka
Pod Hvězdičkami – OTEVŘENO – jídla sebou, od 11:00 do 14:30 hod.,
jídelníček najdete na facebookových stránkách – Markéta Ulrichová,
nebo na ceduli před hostincem, od 11. 5. otevřena předzahrádka

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

OTEVŘENA pro zaměstnance IZS, předpokládané otevření pro
všechny děti od pondělí 25. 5., informace budou zveřejněny na
stránkách MŠ

KNIHOVNA

OTEVŘENA od středy 27. 5.

FOTBALOVÝ STADION

UZAVŘEN, do odvolání

VENKOVNÍ DĚTSKÁ
HŘIŠTĚ

OTEVŘENA

DĚTSKÉ KROUŽKY
(HASIČI, VÝTVARNÝ
KROUŽEK, BABY KLUB,
FOTBALISTÉ)

UZAVŘENY, do odvolání

Obec Braškov

(SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet)

PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV  KVĚTEN 2020
NÁZEV PROJEKTU

POPIS PROJEKTU

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY v Kč

PŘIPRAVENOST
PROJEKTU

MANAŽER
PROJEKTU

KOMUNIKACE, CHODNÍKY, VJEZDY, STEZKY, PARKOVIŠTĚ, PŘECHODY
Úprava projektové dokumentace

Ing. Dolejšová
Ing. Vacek
Ing. Weber

Rekonstrukce ul. AKÁTOVÁ II. část

Rekonstrukce zbývající části komunikace bude provedena jako obytná
zóna (bez chodníku)

1 755 000

Rekonstrukce ul. V ZÁTIŠÍ

Oprava komunikace bude provedena jako obytná zóna (bez chodníku)

Vydáno stavební povolení,
1 110 000 provedena úprava zpevnění Ing. Doksanský
povrchu ČNES a.s.

Rekonstrukce ul. V DUBINÁCH

Oprava komunikace s přilehlým parkovacím pásem bez chodníku

1 049 000

Rekonstrukce ul. U SBĚRNÉHO DVORA

Oprava komunikace bez chodníku s rozšířeným zeleným pasem a obratištěm

Rekonstrukce ul. U DUBU

Úprava projektové dokumentace

Ing. Dolejšová

357 000 Vydáno stavební povolení

Ing. Dolejšová

Oprava komunikace bude provedena jako obytná zóna (bez chodníku)

Vydáno stavební povolení
6 500 000 Opětovně bude požádáno
o dotaci

Ing. Dolejšová
Ing. Weber

Rekonstrukce ul. POD HORKOU

Oprava komunikace, vybudování a rozšíření nového chodníku v celé
délce trasy

Vydáno stavební povolení
9 000 000 Úprava projektové dokumentace

Ing. Dolejšová
Ing. Weber

Dokončení vjezdů a vstupů - TOSKÁNKA

Dokončení opravy vjezdů a vstupů podél ul. Pražská

1 000 000

Úprava projektové dokumentace

Ing. Dolejšová

Výstavba chodníku ul. DRUŽECKÁ

Výstavba chodníku podél rodinných domů ve směru na Družec

700 000

Vydáno stavební povolení
požádáno o dotaci z MAS

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Výstavba (prodloužení) chodníku ul. BEZDĚKOVSKÁ

Dokončení chodníku podél rodinných domů až k lesní cestě Kamenka

700 000

Vydáno stavební povolení
požádáno o dotaci z MAS

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Stezka BRAŠKOV, VALDEK – DRUŽEC

Stezka pro pěší od valdeckého rybníka podel komunikace III/ 2013 do
obce Družec

15 000 000 Připravuje se studie

Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová
Bečka

Stezka BRAŠKOV, VALDEK – HORNÍ BEZDĚKOV

Stezka pro pěší z valdecké, lesní cesty Kamenka podél komunikace
III/2012 do obce Horní Bezděkov

20 000 000 Připravuje se studie

Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová
Bečka

Výstavba (prodloužení) chodníku,
ul. KARLOVARSKÁ – CYKLOSTEZKA

Pokračování chodníku podél komunikace ul. Karlovarská ve směru Kyšice. Chodník bude prodloužen ke stávající cyklostezce

Připravuje se projektová
3 200 000 dokumentace a podání
žádosti na SFDI

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Bečka

Zprávy z obecního úřadu
PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV  KVĚTEN 2020 POKRAČOVÁNÍ
NÁZEV PROJEKTU

POPIS PROJEKTU

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY v Kč

PŘIPRAVENOST
PROJEKTU

MANAŽER
PROJEKTU

Propojení ulic V PODLÍSKÁCH a BRIGÁDNÍKŮ

Jedná se o propojení ulic V Podlískách a Brigádníků v horní části u plynové stanice

Provedena úprava zpevnění Ing. Dolejšová
povrchu ČNES a.s.
Ing. Weber

PARKOVÁNÍ osobních automobilů před prodejnou COOP ul. Dukelská

Vybudování parkovacích míst před prodejnou COOPu v ul. Dukelská

1 500 000 Připravuje se studie

Ing. Dolejšová
Ing. Weber

PARKOVÁNÍ osobních automobilů u braškovského rybníka ul. Ke Skalce

Vybudování parkovacích míst v ul. Ke Skalce

1 500 000 Připravuje se studie

Ing. Dolejšová
Ing. Weber

Realizace a rekonstrukce PŘECHODŮ PRO
CHODCE a PŘECHODOVÝCH MÍST v obci

Výstavba a rekonstrukce přechodů pro chodce a přechodových míst
např. ul. Sportovců, Družecká, Karlovarská, Rudé armády atd.

5 000 000 Připravuje se studie

Ing. Dolejšová
Ing. Weber

CENTRUM SLUŽEB

Oprava objektu bývalého COOPu. V objektu budou zřízeny služby pro
občany

Rozšíření – HASIČSKÁ ZBROJNICE

Přístavba garáže a zázemí v místě malého skladu vedle hasičské zbrojnice

TEPELNÁ ČERPADLA do obecních objektů

Výměna zdrojů tepla v obecních objektech za tepelná čerpadla

— —

Ing. Dolejšová

ELEKTROMOBILITA

Pořízení elektromobilu a dobíjecí stanice pro elektrovozidla

Podána žádost o dotaci ze
Středočes. kraje
—
Získaná dotace ze SFŽP
188 000 Kč

Ing. Dráb

Rekonstrukce místního ROZHLASU

Výměna ústředny rozhlasu a amplionů. Zlepšení vlastností poslechu

Rekonstrukce VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Doplnění stávajícího VO, výměna starých stožárů

ROZVOD OPTOVODIČŮ, KAMEROVÝ SYSTÉM v obci

Doplnění kabelového systému v obci, který slouží pro rychlostní internet. Zároveň budou v obci postupně doplňovány bezpečnostní kamery na
veřejných prostranstvích

STAVBY A ZAŘÍZENÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

Systém pro RYCHLOU DISTRIBUCI HLASOZavádění moderních technologií pro rychlejší informovanost obyvatel,
VÝCH ZPRÁV varovného nebo infor. charakteru
např. MOBILNÍ ROZHLAS
při mimořád. událostech

20 000 000
4 000 000

Úprava projektové dokumentace

Ing. Dolejšová
Ing. Vacek

Ing. Dolejšová
Vypracovaná studie
Podána žádost o dotaci, MV Horník, Votava

1 000 000 —
500 000 Vypracovaná studie

Ing. Dolejšová
Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

1 000 000 —

Ing. Vacek
Laitner

500 000 —

Ing. Vacek
Laitner

Oprava areálu HŘBITOVA Pletený Újezd

Oprava objektu správce, kolumbária, márnice, úprava vstupu prostranství

INFORMAČNÍ SYSTÉM OBCE

Obecní webové stránky jejich správa, noviny

VÝTVARNÁ DÍLNA – rekonstrukce oplocení, rozšíření zpevněných ploch a jejich
přestřešení

Rekonstrukce stávajícího oplocení, rozšíření zpevněných ploch z betonové dlažby. Přestřešení (prodloužení stávající střechy přes zpevněnou
plochu.

Požádáno o stavební
1 000 000 povolení, probíhá směna
pozemků

PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD BRAŠKOV – nástroje pro
komunikaci s veřejností

Tvorba nebo aktualizace strategických dokumentů obce (např. koncepce komunikace s veřejností, koncepce hospodaření s vodou, strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství, strategie rozvoje veřejné zeleně, atd.)

Neschválena žádost o dotaci
Ing. Dolejšová
1 000 000 Budeme žádat opětovně ke
Ing. Vacek
konci roku

DOPRAVNÍ BEZPEČNOST V OBCI

Doplnění vodorovného a svislého dopravního značení, měřiče rychlosti,
označení přechodových míst mimo obec, realizace nových přechodových
míst a přechodů, atd.

1 000 000 Připravuje se studie

Ing. Dolejšová
Ing. Vacek

PODZEMNÍ KONTEJNERY NA KOMUNÁLNÍ
ODPAD

Výměna stávajících kontejnerů umístěných na veřejných prostranstvích
v obci

— Připravuje se studie

Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz

KOMUNÁLNÍ TECHNIKA

Pořízení komunální techniky k úklidu veřejných prostranství

Dovybavení SBĚRNÉHO MÍSTA technikou a
zařízením pro třídění odpadu

Dovybavení stávajícího sběrného místa např. kontejnery, rampy, zastřešení, lis atd.

30 000 000 Připravuje se studie

Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz

Rekonstrukce restaurace POD HVĚZDIČKAMI

Celková rekonstrukce objektu restaurace Pod Hvězdičkami, realizace
parkovacích míst, venkovní zahrádky, atd.

30 000 000 Připravuje se studie

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Bečka

Vydáno stavební povolení,
30 000 000 úprava projektové dokumentace

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Ing. Vacek

3 000 000

Vypracovaná studie, probíhá realizace nové studny

500 000 —

1 500 000 —

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová
Ing. Dolejšová
Votava

Ing. Dolejšová

SPORT, HŘIŠTĚ, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Výstavba SPORTOVNÍ HALY vč. zázemí

Výstavba sportovní haly na fotbalovém hřišti včetně zázemí (šatny, soc.
zařízení, tribuna pro diváky, vzduchotechnika atd.) Hala bude umístěna
v prostoru stávajících fotbal. kabin

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ s umělým povrchem
na fotbalovém hřišti

Výstavba hřiště s umělým povrchem, mantinely, ochranným oplocením,
osvětlením. Hřiště bude určeno pro více sportů

4 000 000 Vypracovaná studie

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Oprava FOTBALOVÉ TRIBUNY

Pořízení nového zastřešení včetně prostoru pro občerstvení, výměna
sedadel, osvětlení

Dokončena projektová
6 000 000 dokumentace, zažádáno
o stavební povolení

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Nákup DODÁVKOVÉHO VOZIDLA PRO JEDNOTKU SDH

Dodávkové vozidlo na převážení materiálu a osob pro jednotku Sboru
dobrovolných hasičů

Získaná dotace MV ČR
Ing. Dolejšová
450 000 Kč,
1 500 000
Středočes. kraje 300 000 Kč Horník, Votava
Probíhá výběrové řízení

Výstavba KOMUNITNÍHO CENTRA pro volnočasové aktivity

Objekt pro aktivity zájmových skupin a spolků, úprava prostranství
pozemku a infrastruktury

5 000 000 Připravuje se studie

Ing. Dolejšová

Realizace ŠATEN na stadionu Jaroslava Valeše

Vestavba šaten do stávajícího objetu na fot. hřišti

Probíhá realizace
1 300 000 Podána žádost o dotaci
z MMR, Střed.kraj

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Hřiště pro POŽÁRNÍ SPORT

Travnaté hřiště se závodními a tréninkovými tratěmi a zázemím.

312 500

Podána žádost o dotaci ze
Středočes. kraje

Ing. Dolejšová
Chalupová

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZELEŇ, VODNÍ PLOCHY, POLNÍ CESTY
Vydáno územní rozhodnutí, zpracovává se projek6 000 000
tová dokumentace pro
stavební povolení

Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz

—

Probíhá průběžně v jarních
a podzimních měsících

Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz
Bc. Novotná

—

Probíhá průběžně v jarních
a podzimních měsících

Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz
Bc. Novotná

Revitalizace BRAŠKOVSKÉHO POTOKA,
výstavba rybníku

Úprava koryta braškovského potoka (rovný tok koryta bude změněn),
vybudování rybníku a tůní, terénní úpravy

Výsadba ZELENĚ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH obce

Doplnění výsadeb zeleně na veřejných prostranstvích

Výsadba ZELENĚ V EXTRAVILÁNU obce

Doplnění výsadeb zeleně na polních cestách a stezkách. Výsadba izolační zeleně v okolí komunikací.

Výsadba zeleně – HŘBITOV Pletený Újezd

Výsadba zeleně okolo asfaltového parkoviště před hřbitovní zdí. Doplnění zeleně v areálu hřbitova

80 000 Vypracovaná studie

Obnovení polní cesty a odvodnění, DUBINY –
VESELOV

Obnovení polní cesty a vybudování odvodňovacího žlabu od dubové aleje
směr les Veselov (katastr Velká Dobrá)

1 500 000 Vypracovaná studie

Ing. Kolrusz

PROTIHLUKOVÝ OCHRANNÝ VAL podél D6

Vybudování zemního valu a jeho ozelenění podél komunikace D6.

— Vypracovaná studie

Ing. Kolrusz
Ing. Dráb

Na všechny uvedené projekty hledá Obec Braškov vhodný dotační titul

Ing. Dolejšová

Zprávy z obecního úřadu
ODEČTY VODOMĚRŮ

ZMĚNA AUTOBUSOVÉ LINKY 365

Středočeské vodárny oznamují všem zákazníkům, že v souvislosti s nepříznivým
vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, nebudou
jejich zaměstnanci provádět odečty vody osobně. Žádají všechny odběratele
o nahlášení stavu vodoměru na tel. čísle 725 806 885 (8:00–14:00), SMS,
MMS kdykoliv, popř. e mailem – jitkajiko@seznam.cz
Moc děkujeme za spolupráci.

Na základě stížností občanů z místní části Valdek, kde bylo zrušeno autobusové spojení s Kladnem,
bylo vyvoláno jednání se zástupci IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje).
Na tomto jednání bylo dohodnuto, že stávající linka 365 (Stochov–Praha, Motol), která projížděla Valdekem a dále pokračovala do Kyšic, bude nyní na Valdeku odkloněna do ulice Sportovců a pojede přes
Braškov. V Braškově se bude křižovat s linkou 630 (Beroun–Unhošť–Kladno), která jede do Kladna.
Po dokončení všech výluk v sousedních obcích bude jízdní řád upraven tak, aby linka č. 365 přijela
na Braškov 3 až 5 minut před linkou 630.

ZAHÁJENÍ RYBOLOVU
NA BRAŠKOVSKÉM RYBNÍKU
OD 5. KVĚTNA 2020
KAŽDÝ DEN 6—21 HOD.
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ OPĚT
V BRAŠKOVĚ

Vzhledem k tomu, že v rybníce máme hodně málo vody a máme dost
ryb, bude rybolov umožněn i osobám starším 15 let.

30.–31. SRPNA A 1.–2. ZÁŘÍ
HODINÁŘŮV UČEŇ
AFRIKOU NA PIONÝRU
NA STŘEŠE
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

Povolenky si můžou zakoupit pouze občané s trvalým pobytem v obci
Braškov v kanceláři OÚ Braškov v úředních hodinách.

Povolenka
• pro dítě (od 6–17 let) na jeden prut 150 Kč
• pro dospělého (od 18 let) na jeden prut 350 Kč

Rybáři musí dodržovat rybářský řád, který je umístěn na vývěsce
u rybníka.
Další info najdete v sekci ŽIVOT V OBCI – RYBÁŘI

A léta běží…
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Rybolov na valdeckém rybníku je ZAKÁZANÝ

Rozloučili jsme se s našimi občany:
Karel JOSÍFEK

20. 2. 2020 (84 let)

Jan DRAHOKOUPIL
Milan KOŘÍNEK

8. 3. 2020 (78 let)
23. 4. 2020 (49 let)

OBEC BRAŠKOV

Čest jejich památce

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – OBEC BRAŠKOV
V případě zájmu o obřad „Vítání občánků“ zašlete vyplněný dotazník na adresu:

9PņadUOP_PaPY
YL^L×_P^T_LV±
eRoušku

Obecní úřad Braškov
Dukelská 11
273 51 Braškov
Tel.: 312 698 527
Event. zašlete e-mailem na adresu: ou@braskov.cz
Tabulku vyplňte čitelně hůlkovým písmem.
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:

Aplikace eRouška
SRPıŀHK\JLHQLNıP
VYÏDVQ¿PNRQWDNWRY£Q¯P
WÝFKNWHě¯VHPRKOLVHWNDW
VQDNDŀHQ¿PLNRURQDYLUHP

www.eRouska.cz
6W£KQÝWHDSOLNDFLD]DÏQÝWHLKQHG
SRP£KDWYERMLSURWL&29Ζ'

Jméno a příjmení matky:
Jméno a příjmení otce:
Trvalý pobyt dítěte:
Adresa k zaslání pozvánky na akci
„Vítání občánků” (pokud se liší od bydliště):
Telefon/mobil:
E-mail:
Souhlasím se zasláním pozvánky na akci „Vítání občánků.“ Svým podpisem dávám souhlas s využitím osobních údajů, a to pouze před akcí „Vítání občánků“, z důvodu
zaslání pozvánky na akci „Vítání občánků“. Souhlas je dáván OÚ Braškov – evidence obyvatel, Dukelská 11, 273 51 Unhošť. Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem
byl/a informován/a ve smyslu ust. § 11,odst.(1) a (2) zákona č. 101/2000 Sb. o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Dále stvrzuji, že jsem byl/a
informován/a o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona.
Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné.

3RG]£ģWLWRX&RYLGD0=Î5
Datum:

Podpis žadatele:

Zprávy z komisí
NETOLERUJME KOUŘÍCÍ KOMÍNY
Topná sezóna ještě nekončí a v souvislosti s aktuální situací není možné tolerovat cokoliv, co vede
ke zhoršování ovzduší v naší obci. Vyhlášení nouzového stavu v Česku v souvislosti s pandemií
Korovinaru si jistě nikdo nedovolí zpochybňovat. V této souvislosti však existují obavy, že v zájmu
úspor nákladů na vytápění dojde k masivnímu spalování dřeva, jehož cena klesá v důsledku nedávných následků ničivých vichřic a kůrovce v lesích. Přes opakovaná upozornění někteří lidé stále
ignorují škodlivost spalování nedostatečně vysušeného dřeva. Pouze suché dřevo patří
mezi ekologická a obnovitelná paliva, která mohou být spalována jen ve vhodných kotlech.
V opačném případě dochází k vývinu toxických zplodin, dusivého kouře a zadehtování spalinové
cesty. To znamená teplosměnných ploch kotle a komína. Tato dehtová vrstva se odstraňuje jen velmi
obtížně. Při dosažení kritické tloušťky dochází ke vzplanutí dehtu uvnitř kotle, které pokračuje do
komína. Jedná se o velmi nebezpečnou situaci, která končí v lepším případě destrukcí komína, v horším požárem domu. Dřevo se stane způsobilým palivem teprve po naštípání a vysychání na
vzduchu pod stříškou nebo ve větraném dřevníku po dobu dvou roků!
Pro ekologické spalování dřeva, pelet, uhlí či koksu stále platí jednoduché pravidlo. Pokud po zátopu v kotli kouří komín déle než půl hodiny, jedná se o nepřípustný stav, který je nutno
neprodleně řešit. Příčiny mohou být následující. Kotel výkonově předimenzovaný, zanešený, či
nedoporučený pro dané palivo, palivo nevhodné, či vlhké, komín špatných parametrů, či zanešený.
Kdo topí tuhými palivy, musí být ohleduplný a ve vlastním zájmu sám stav spalin z komína
kontrolovat vizuálně zvenčí svého domu! Podle Ministerstva životního prostředí jsou stará
lokální topeniště zdrojem až 90 % rakovinotvorného benzoapyrénu a nejméně 50 % zdrojem
emisí prachových částic. Proto se jedná o nejzásadnější opatření ke zlepšení ovzduší v kraji.

POMOZTE NÁM ZÍSKAT DOTACE ZE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Obec Braškov přihlásila dva projekty do VÝZVY PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2020. Jedná se o projekt na pořízení elektromobilu pro zajištění sociálních
služeb v obci a projekt na vybudování hřiště pro požární sport. O tom, která obec či město získá
dotaci pro svůj projekt rozhodne hlasování veřejnosti.

HLASOVÁNÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ BUDE PROBÍHAT
OD 16. 5. DO 15. 6. 2020
https://mujkraj.kr-stredocesky.cz

•
•
•
•
•
•
•

•
„Slušné lidi stačí jednou upozornit, že špatným topením porušují zákon“, říká ministr životního prostředí a vicepremiér Richard Brabec. Někdy stačí upozornění sousedů, jindy až doporučený
dopis s modrým pruhem od obecního úřadu. V dopisu je majitel vyzván k nápravě stavu, případně
následnému umožnění kontroly stavu kotle, paliva a komína, odběru vzorků popela, stěru ze spalinových cest a předložení revizních zpráv kotle a komína s razítkem od odborně způsobilé
osoby. Tyto povinné revize musí být prováděny každé dva roky! Kromě toho bude prověřena
i účast na třídění plastů v obecním odpadovém hospodářství.
Doufáme, že si provozovatelé takových topenišť uvědomí spoluodpovědnost za hazard se zdravím
obyvatel a nebude nutno řešit tyto případy včetně sankcí.
Ve středočeském kraji je stále několik desítek tisíc kotlů na uhlí a dřevo s ručním přikládáním, které
je třeba vyměnit. Jsou to převážně kotle 1. a 2. emisní třídy, vyrobené před rokem 2000.
Jejich provoz bude po datu září 2022 zakázán. V 1. a 2. vlně kotlíkových dotací už vyměnilo
staré kotle za nové ekologické 9 293 domácností. V současnosti je ve 3. vlně zaregistrováno více než
6 tisíc domácností. Výše dotace může dosáhnout až 127 500 Kč na kotel plynový kondenzační, na
biomasu, nebo tepelné čerpadlo.
Ing. Jiří Kolrusz, komise pro životní prostředí a veřejný pořádek

•

Hlasovat může každý občan Středočeského kraje starší 18 let.
Hlasování probíhá v elektronické podobě na webových stránkách
Podporu projektu občan vyjadřuje kladnými hlasy, kterých má k dispozici 5 (z toho maximálně
dva pro jeden projekt).
Nesouhlas s projektem občan vyjadřuje zápornými hlasy, které má 2 (z toho maximálně jeden
pro jeden projekt).
Počet kladných i záporných hlasů pro jednotlivé projekty je průběžně zveřejňován na webových
stránkách kraje.
Hlasování je tajné.
Po ukončení hlasování jsou sečteny všechny platné kladné i záporné hlasy. Projekty, pro které
hlasovalo více občanů záporně než kladně, jsou vyloučeny. Projekty jsou seřazeny dle počtu
dosažených kladných hlasů (dále dle počtu záporných hlasů, v případě shody rozhoduje los). Na
základě tohoto žebříčku budou v každém ORP a v každé velikostní kategorii přiděleny požadované
ﬁnanční prostředky v pořadí od projektu, který získal nejvíce hlasů, až do vyčerpání přidělených
ﬁnančních prostředků.
Projekty budou dle dosaženého pořadí zařazovány do seznamu vítězných projektů, a to až do
vyčerpání ﬁnanční částky na příslušný ročník participativního rozpočtu určené ve výzvě.
Výsledky hlasování a vítězné projekty budou zveřejněny.
POMOZTE NÁM ZÍSKAT DOTACE PRO NAŠE PROJEKTY. DĚKUJEME

SBĚRNÉ MÍSTO TŘÍDĚNÉHO ODPADU
V sobotu 30. 5. 2020 od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin bude otevřeno sběrné místo
tříděného odpadu v naší obci pro ukládání BIO odpadu (tráva, listí, větve – pouze do
délky 1 m, atd.)
Na sběrném místě je NOVĚ i nádoba na použité jedlé oleje a tuky z domácnosti
– oleje a tuky přineste v uzavřených PET lahvích.
Svoz velkoobjemového odpadu bude v předstihu oznámen.

Hasiči informují
VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ
8. 2. 2020 SDH Braškov pořádala 1. ročník Braškovské štafety dvojic
Závody jsme pořádali v Unhošťské sportovní hale, účastnilo se přes 100 dětí. Našim závodníkům se
dařilo. Tazmáni i Soptíci získali stříbrné medaile a Plamínci bronzové medaile.
16. 2. 2020 jsme pořádali dětskou
maškarní zábavu. Tentokrát byla s tématem westernu. Dámy se oblékly za
tanečnice nebo indiánky a připravily
pro děti různé soutěže.
22. 2. 2020 se 6 dětí zúčastnilo zkoušek plnění odborností. Všechny uspěly.
Od 13. 3. 2020 kdy byl v Čechách vyhlášen nouzový stav se dorost i starší
žáci snaží pomáhat v obci. Roznášeli
roušky a dezinfekci pro starší občany.
CO NÁS ČEKÁ:
V srpnu 2020 – letní hasičské soustředění
Markéta Chalupová,
hlavní vedoucí Mladých hasičů

Knihovna
CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE

Vzhledem k celostátně vyhlášené karanténě je knihovna do odvolání uzavřena.
Po opětovném otevření čeká na naše čtenáře řada nových knih.
BELETRIE
Boček, J.: Událost
Černá, J.: Dům v podhradí
Kudynová, V.: Jen pro velký holky
Lanczová, L.: Těžká noc
Mlynářová, M.: Rozcouraná duše
Niedel, F.: Rozervané království
Petterson, J.: Vražedná hra
Robertsová, N.: Na hraně zákona
Robertsová, N.: Srdce v bouři
Steel, D.: Hrdinové
Steel, D.: Jako v pohádce
Vonduška, V.: Duch znojemských katakomb
Whitton, H.: Prsten princezny Judity

NAUČNÁ LITERATURA
Čerňanský, M.: Zmizelá Praha
Jarolímková, S.: Slavné Češky a jejich blízcí
Lamm, A.: Háčkujeme pro děti čepice a šály
Padesát rad mazaného zahradníka
Rohál, R.: Karel Gott. Umělecký a soukromý
život
Romeissová, J.: Z ničeho něco k něčemu
Svozil, B.: Česká literatura ve zkratce
Učňová, M.: Co naše babičky uměly a na co my
jsme zapomněli

Ingrid Pabstová: Moje nejmilejší příběhy o zvířátkách
Osm zvídavých zvířecích mláďátek objevuje svět kolem sebe a poznává nové přátele. Polní myška
Cilka si poradí ve všech svízelných situacích. Dobrácký pejsek Punťa se seznámí s divokým toulavým
Brunem. Králíček Matoušek se zase musí naučit, jak se z lesa dostane domů… Pohádky provází tipy
na zábavné tvoření.
Stanislava Jarolímková: Slavné Češky jejich blízcí
Kniha představí šest českých žen a jim blízké lidi, s nimiž prožívaly obyčejné radosti, smutky, ztráty
i naděje.
Martin Čerňanský: Zmizelá Praha
Kniha je zaměřená na dříve samostatné vesnice nebo osady v okolí staré Prahy, které jsou dnes administrativní a sídelní součástí hlavního města.

Okénko pro děti
NOVÉ KNIHY PRO VÁS:
Fischerová, D.: Martin na cestě kolem světa
Gough, J.: Brumla a Remcík
Květinové víly a jejich svět
Majčák, J.: Hádanky a básničky pro chytré
hlavičky
Neubauerová, Z.: Vtipy pro děti
Pabstová, I. : Moje nejmilejší příběhy
o zvířátkách
Pospíšilová, Z.: Kouzelná třída
Pospíšilová, Z.: Pohádky pod polštář
Šimková, B.: Krkonošská pohádka
Zuzanka e pes Flíček
Také na vás čekají nové interaktivní
mluvící knihy, které máte rádi:
Faltejsek, L.: Člověk a příroda
Jandová, D.: Encyklopedie pro školáky

Kocová, T.: Atlas světa
Krystlíková, L.: Domácí zvířátka
Krystlíková, L.: Dopravní prostředky
Krystlíková, L.:Zvířátka z divočiny
Pechová, L.: Moje první písmena
Polanecký, J. : Staré pověsti české
Pospíšilová, Z. : Pohádkové učení
Sadílková, K. : Zpívání
Schenková, B. : O perníkové chaloupce
Stará, E. : Když myšky šeptají
Tovarová, L. : Denní činnosti

JARNÍ PRANOSTIKY

Studený máj – ve stodole ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
Jak prvně zahřmí, ﬁalka už nevoní.
Slavík zpívá v háji až za tepla v máji.
První květen deštivý – polím a loukám škodlivý.
Na Jakuba a Filipa zelená se každá lípa.
Nezamrazí-li ledoví bratři Pankrác, Servác, Bonifác, alespoň zastudí.

Křížovka
Tyč

Součást
oleje

1. díl tajenky

Okresní výbor
(zkr.)

Jihoasijská
rostlina

Vrstva geolog.
druhohor

Slovenské
město

Snížený tón

Opak samce

Hromada slámy

Ministerstvo
obrany (zkr.)

Řeka na
Moravě

Soc. svaz
mládeže
(zkr.)

Právo volby

Proto

Drezúra

Konzervační
přípravek

Zájmeno
tázací

Značka
praček

Panovník

Arze

Automobil

Cizokrajná
rostlina

Plachetní
plavidlo

2. díl tajenky

Citoslovce

Evropská liga
(zkr.)

Patřící Evě

Autom.
sběr dat
(angl. zkr.)

Den v týdnu

Tan
(zastarale)

54 římsky

SPZ vozidel
Olomouce

SPZ vozidel
Kolína

Konec
(anglicky)

Kornoutnice

Adoptivní péče

Jihoevropan

Ne tak

Tělocvičný
prvek

Proud

Egyptská arabská
republika (zkr.)

Peruánec

Kmen
v Kamerunu

Tisk. agent. Sov.
Svazu

Zakrslý
stromek

Upravovat
maso
rožněním

Smlouvy

Potupa

Ano
(nářečně)

Trochu
Afričan

Planetka
Čisticí
prášek

Části věty

Vysoká karta
Značka
autobusů

Kód letiště
v Limě

Úloha

Zlomenina

Skřek

Slovenská
předložka

Značka kožešin

Operační
skupina (zkr.)

Bolest

České město

Sudokopytník

Biograf

Nářečně
spojka

Automobilové
závody (zkr.)

Část římského
domu

Jednotka hmotnosti na Kypru

Plán

Figura smrti
Pes
(anglicky)

Postava ze
seriálu

Část obličeje

Japonské
souostroví

Lump

Samec kačeny

Výzkumný ústav
biotik (zkr.)

Aromatická
rostlina

Okr. nár. výbor
(zkr.)

Palma

Korna československá (zkr.)

Plachetní
plavidlo

Hora na Krétě
Dodatečné
zaostřování
(angl. zkr.)
Japonský lyžař

Stromy

Označení kusu

Evropský
pohár (zkr.)

Souhvězdí
(Oltář)

Šašek

Slovenské
tázací zájmeno

Severovýchod
(zkr.)

Město
v Ázerbájdžánu

Šlapadla

Číslovka

Sdružení
francouzského
národa (zkr.)

Pomůcka: Bonon, Oka, Pomo, RPF, YA
aktuální informace a starší čísla BN naleznete na webu: www.braskov.cz
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Ekonom.
poradce
(angl. zkr.)

