BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

srpen 2020

Ročník: 30 Číslo: 3

Pozvánka

Slovo místostarosty

Všichni občané jsou srdečně zváni na

Letní prázdniny jsou již v plném proudu, a přestože již vstupují do své 2. poloviny,
mnozí z nás se teprve chystají na rodinnou dovolenou. Mohu doporučit místa,

9. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV

která jsem navštívil se svou rodinou, a to Český Krumlov, Novohradské hory a

které se koná

i „Valdecký háj“. Podařilo se však zachránit letní kino „bratří Čadíků“, které bude

V PONDĚLÍ 17. 8. 2020 V 16.00 HOD. NA OBECNÍM
ÚŘADĚ BRAŠKOV
s tímto programem:

Jeseníky. Při absenci zahraničních turistů jsou i tato místa ideálním cílem pro
poznávání a relaxaci.
V letošním roce je i naše obec ochuzena o stěžejní kulturní akce „Valdecký léto“
promítat v termínu 30. 8. až 2. 9. 2020, opět Na Háji. Srdečně vás všechny zvu.
Chtěl bych zmínit ještě jednu akci na tomtéž místě, která stojí za zmínku. S
ohledem na hygienické opatření se konalo na jaře historicky 1. zasedání zastupitelstva OÚ právě Na Háji. Myslím, že je to ideální místo na konání obdobných
obecních mítinků.
Jsem rád, že se nám podařilo získat stavební povolení na zhotovení vrtu, ze

1.

Zahájení

2.

Zpráva o ﬁnančním hospodaření obce k 31.7.2020

3.

Rozpočtové změny a opatření č. 4 a 5, schválené Radou obce

Ač nerad, musím vám sdělit, že právě dnes se završil náš prohraný boj s úředním

4.

Návrh rozpočtového opatření č. 6

šimlem. Začnu ale od začátku. Před lety byl Poslaneckou sněmovnou schválen

5.

Program rozvoje obce – aktualizace

zákon o archivnictví, ze kterého, zjednodušeně řečeno, vyplývá, že převážná

6.

Schválení výběrového řízení a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na
akci: Pořízení elektromobilu – Obec Braškov

7.

8.

9.

kterého bude napájen Valdecký rybník. Snad se dočkáme i toho,že Valdecký
rybník bude zachráněn a snad bude v rybníku znovu místo i pro ryby!

většina obcí není schopna se postarat řádně o své archiválie, jako jsou kroniky,
zvukové a obrazové záznamy. Následně začaly chodit kontroly „odborně zdatných
a vyškolených pracovníků“ z centrály z Prahy s jediným cílem: „Vydejte nám

Souhlas s přijetím dotací získaných v rámci participativního rozpočtu Stře-

vaše kroniky a ﬁlmové záznamy!“ Protože se tomu starosta bránil, následovaly

dočeského kraje

opakované kontroly. Po 1. ústupku, kdy byly vydány již digitalizované ﬁlmové

Souhlas s přijetím dotace od SFŽP ČR na nákup elektromobilu a dobíjecí

záznamy, tento tlak úředního šimla neustal. Nakonec byl vydán verdikt, že do

stanice

31. 7. 2020 budou odevzdány i obecní kroniky pod vysokou sankcí. V tento den,

Uzavření smlouvy s Ing. M Doksanským na TDI ulic Družecká, Bezděkovská

30. července, vezeme do městského archivu v Kladně naše kroniky, které uchovávala obec po více než jedno století. Nadále budeme muset žádat o zápůjčku

10. Schválení smlouvy se společností M.A.A.T., s.r.o.

těchto našich rukopisů.

11.

Souhlas s podáním žádosti na KSÚS se stavbou chodníku ul. Karlovarská

S tímto letním zamyšlením chci poděkovat našim občankám, paní Mařencové

a uzavřením smlouvy o výpůjčce

a paní Pilátové, které zajišťují rozvoz obědů pro naše seniory, a to s ochotou

12. Schválení směrnic ke kamerovému systému
13. Schválení žádosti na Ministerstvo dopravy a ŘSD ČR o doplnění protihlukové
stěny u hřbitova Malé Přítočno

přímo nebývalou. Z dotace kupujeme elektromobil, kterým budou tyto rozvozy
zajišťovány.
Přeji krásné prožití letního období a využití dovolené k odpočinku i pro zastavení a zamyšlení

14. Diskuse
15. Usnesení a závěr

Izolační
dálnicí
Přírodnízeleň
park pod Horkou

Petr Vacek, místostarosta

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
36. schůze rady 15. 6. 2020

USNESENÍ
8. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného
dne 18. května 2020 na otevřeném prostranství
u pódia na Háji (lesopark Valdek)
Zastupitelstvo obce po projednání

Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

•

souhlasí
• s převedením ﬁnančních prostředků ve výši 132 000,- Kč do rozpočtu JSDH
• s nákupem velkoobjemové sekačky pro obecní účely - nákup musí být projednán a schválen
na 9. zasedání Zastupitelstva obce Braškov
• s uzavřením dohody o provedení práce s Ing. Michalem Weberem na TDI na akci: Obytná zóna
v ul. U Dubu Braškov - Valdek
• s uzavřením příkazní smlouvy se společností ARTENDER, s.r.o. na vypracování PD a žádosti
o dotaci na chodník v ul. V Podlískách a před obchodem Bala
• se zakoupením 1 ks – vapky
• s nabídkou nových telefon. tarifů od společnosti T-Mobile

•

schvaluje
• termín 37. schůze RO na 13.7.2020 v 15:00 hod na OÚ Braškov

a) bere na vědomí:
1. Zpráva o ﬁnančním hospodaření obce k 31.3.2020
2. Informaci o změnách rozpočtu obce č. 1, 2 na rok 2020, schválených radou obce
b) schvaluje:
1. Účetní závěrku za rok 2019 s výsledkem hospodaření ve výši 4.808.883,78 Kč
2. Závěrečný účet obce za rok 2019 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2019 bez výhrad a přijímá nápravná opatření k drobným účetním chybám, které budou napraveny
do 30.6.2020.
3. Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2020
4. Aktualizaci Programu rozvoje obce z května 2020
5. Darovací smlouvu a přijetí daru od společnosti ČNES, a.s. na opravy ul. V Zátiší a ul. Brigádníků
v celkové výši 42 000,- Kč
6. Nový řád veřejného pohřebiště na území obce Malé Přítočno.
7. Výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem společností EMBEFOR
s.r.o. na dodávku „Dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním“ za cenu 1 354 499,41
Kč vč. DPH.
8. Uzavření Dodatků č. 1 na změnu doby realizace ke Smlouvám o dílo na akci „Braškov, rekonstrukce
chodníku Družecká“ a na akci „Braškov, rekonstrukce chodníku Bezděkovská“ se společností
Stavba Bartoš, s.r.o..
9. Uzavřením příkazní smlouvy se společností M&T, s.r.o..
10. Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 a č. 2/2020
c) souhlasí:
1. S přijetím ﬁnančních darů a jejich převodem na konání festivalu Valdecký léto v roce 2021
2. Se zveřejněním záměru na směnu pozemků a následně uzavřením směnné smlouvy s paní G. Votavovou na oddělenou část z obecního pozemku p.č. 24/5 za stejnou výměru 13 m2 z pozemku
p.č. 24/1 v k.ú. Braškov
3. Se zařazením do územní působnosti Místní akční skupiny – Rozvoj Kladenska a Prahy západ
v programovém období 2021–2027.
4. S uzavřením dohody s LESY ČR, s.p. o vzdání se práva náhrady škody vzniklé na pozemku.
5. S přijetím dotace od Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši
150.000,-- Kč na Osobní ochranné prostředky pro JSDH Braškov a 300.000,-- Kč na Pořízení
nového dopravního automobilu

37. schůze rady 13. 7. 2020
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

•

souhlasí
• s poskytnutím ﬁnančního příspěvku na akci: Kolem okolo Háje
• s poskytnutím ﬁnančního příspěvku na akci: Posvícenský biatlon
• s podáním žádosti na KSÚS o vydání souhlasu se stavbou: „Braškov – Valdek : Chodník podél
III/0063 včetně přechodu“ a uzavřenií smlouvy o výpůjčce na dobu 2 let se Středočeským
krajem, na části pozemku parc. č. 390/1 v k.ú. Braškov o výměře cca 110 m2 a pozemku parc.č.
629/1 v k.ú. Kyšice o výměře cca 340 m 2.
• se zahájením výběrového řízení na dodávku 1 ks elektromobilu a 1 ks nabíjecí stanice

•

schvaluje
• termín 38. schůze RO na 27.7.2020 v 15:00 hod na OÚ Braškov
• termínu 9. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Braškov, které se bude konat dne 17.08.2020
v 16:00 hod na OÚ Braškov

HOSPODAŘENÍ OBCE BRAŠKOV K 30. 6. 2020
příjmy rozpočtu

USNESENÍ

Paragraf

33. schůze rady 4. 5. 2020
Rada obce Braškov po projednání:
•

•

•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
souhlasí
• s obnovením provozu MŠ Braškov od 25.5.2020
• s provozem MŠ Braškov v období prázdnin od 1.7. – 12.7. 2020
• s obnovením provozu knihovny Braškov od 25.5.2020
• s realizací nápisů na fasádách objektů hasičské zbrojnice a objektu na fotbalovém hřišti

Název položky

7190550

3312 Hudební činnost

140000

140000

78000

3613 Nebytové hospodářství

41000

41000

29400

3631 Veřejné osvětlení

50000

50000

0

3639 Komunální služby a územní rozvoj

140000

140000

19644

3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů

100000

100000

35719

76000

76000

0

9000

9000

9834

6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy a výdaje z ﬁnančních operací
CELKEM
Stavy na účtech

ZBÚ
ČNB

7281843 Kč
2548251 Kč

schvaluje
• termín 34. schůze RO na 11.5.2020 v 15:00 hod na OÚ Braškov

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

Název položky

souhlasí
• s přípravou 2. jednání starostů obcí ve věci opravy hřbitova Malé Přítočno
• s odesláním žádosti na Ministerstvo dopravy ohledně realizace protihlukové stěny a opravy
objektu kolumbária na hřbitově Malé Přítočno
• s odesláním žádosti na ŘSD ohledně úpravy a prodloužení protihlukové stěny mezi dálnici D6
a zástavbou RD v obci Braškov

0
104000
34890

2223 Bezpečnost silničního provozu

130000

134400

2341 Vodní díla v zemědělské krajině

380000

380000

36079

3111 Mateřské školy

250000

250000

125000

3112 Hudební činnost

205000

205000

1542

71000

71000

31297
111814

139000

139000

3319 Ostatní záležitosti kultury

79000

79000

19203

3399 Záležitosti kultury

30000

30000

19445

3412 Ostatní tělovýchovná činnost

200000

200000

151900

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

175000

0

0

3421 Využití volného času dětí a mládeže

200000

348000

129600

1022500

1024500

31846

438000

456000

180667

3632 Pohřebnictví

20000

20000

0

14184000

14186000

7460467

3721 Sběr a odvoz nebezp.odpadů

40000

40000

0

3722 Sběr a odvoz nebezp.odpadů

650000

648000

249078

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů

150000

150000

110740

3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň

750000

1009000

513942

5213 Ost.zálež.bezpečnosti veř.pořádku

50000

50000

169589

5399 Požární ochrana

70000

70000

0

825000

798000

482510

6112 Volby do Evropského parlamentu

1315000

1315000

571588

6171 Činnost místní správy

3465500

3240500

1132886

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

výsledek k 30.6.

480000

5512 Zastupitelstva obcí

schvaluje
• termín 36. schůze RO na 15.6.2020 v 15:00 hod na OÚ Braškov

UR

480000

3613 Nebytové hospodářství

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

SR

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

3631 Veřejné osvětlení

Rada obce Braškov po projednání:

•

(SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet)

240000

3315 Činnosti muzeí a galerií

schvaluje
• cenovou nabídku na zhotovení držáku na popelnice za traktor a nový poklop studny na Toskánce
• termín 35. schůze RO na 1.6.2020 v 15:00 hod na OÚ Braškov

souhlasí
• s navýšením školného v MŠ Braškov na 570,- Kč/měsíc na škol.rok 2020/2021
• se zakoupením umělých hnízd na objekty OÚ a MŠ pro hnízdění jiřiček
• s pověřením pro Mgr. et Mgr. Jaroslava Fraňka k zastupování Obce Braškov při správním řízení
o přestupcích se Státním oblastním archivem v Praze dne 2.6.2020
• s rozpočtovým opatřením č.4/2020

438
7363585

240000

3314 Činnosti knihovnické

35. schůze rady 1. 6. 2020

•

2000
15919010

2212 Silnice

3639 Komunální služby a územní rozvoj

•

2000
15919010,00

výdaje rozpočtu

Rada obce Braškov po projednání:

•

výsledek k 30.6.

15361000

5512 Požární ochrana - dobrovolná část

34. schůze rady 11. 5. 2020

•

UR

15361000

Paragraf

•

SR

Daňové příjmy

4.901.000 Kč

10000

10000

4241

250000

240000

140617

100000

100000

62210

25919000

25913400

11875151

2500000

2500000

1250000

(SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet)

Zprávy z obecního úřadu

DĚKUJEME ŽE JSTE PRO NAŠI OBEC
POMOHLI ZÍSKAT
DOTACE ZE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

DOTACE
ULICE V PODLÍSKÁCH
Obec Braškov podala v červenci letošního roku žádost o dotaci do vyhlášené výzvy „MAS Rozvoj
Kladenska a Prahy-západ, z.s. – IROP – Bezpečnost dopravy II“, na rekonstrukci chodníku
v ulici V Podlískách o celkové délce 89 m. Jedná se o chodník mezi ulicemi Rudé armády a Brigádníků
a dále pak o část chodníku před obchodem s potravinami Bala až přechodu pro chodce. Účelem realizace projektu je zajištění zvýšení bezpečnosti pro pěší dopravu. Projekt bude proveden bezbariérově.
Případná dotace pokryje 95 % plánovaných způsobilých výdajů projektu. V případě úspěchu bude
projekt realizován v letních měsících roku 2021.

Děkujeme, že jste nám pomohli získat dotace na vybavení hřiště pro požární sport a na koupi elektromobilu. Díky vašemu hlasování ve výzvě pro podání návrhů projektů do participativního rozpočtu
Středočeské kraje pro rok 2020 - Můj kraj obdrží naše obec 312 500,- Kč na vytvoření hřiště pro
požární sport a dalších 387 594,- Kč na koupi a provoz elektromobilu, který bude sloužit k zajištění
sociálních služeb v obci.

ULICE BEZDĚKOVSKÁ, DRUŽECKÁ
V měsíci srpnu začne rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Bezděkovská, v polovině září budou
zahájeny práci i v ulici Družecká. Obci Braškov se podařilo získat dotace na tyto chodníky z „MAS
Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. – IROP – Bezpečnost dopravy I“. Získaná dotace na projekt
„Braškov, rekonstrukce chodníku Bezděkovská“ činí 1 409 747 Kč a obec se bude podílet na
realizaci projektu částkou 80 205 Kč. Dotace na projekt „Braškov, rekonstrukce chodníku Družecká“
činí 917 351 Kč a obec se bude podílet na realizaci projektu částkou 213 719 Kč.
ULICE U DUBU
V měsíci listopadu pak začne realizace projektu „Obytná zóna ul. U Dubu Braškov – Valdek“, na
kterou se rovněž podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje
regionů 2019+ v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Celkové náklady stavby budou
činit 6 713 875 Kč a dotace bude ve výši 4 699 713 Kč, zbývající náklady ve výši 2 014 162 Kč
uhradí obec.
Žádáme rovněž všechny vlastníky pozemků v této ulici, aby do zahájení realizace stavby dokončili
přípojky ke svým pozemkům.
Ing. arch. Kateřina Dolejšová,
předsedkyně stavební komise

PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV  SRPEN 2020
NÁZEV PROJEKTU

POPIS PROJEKTU

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY v Kč

PŘIPRAVENOST
PROJEKTU

MANAŽER
PROJEKTU

KOMUNIKACE, CHODNÍKY, VJEZDY, STEZKY, PARKOVIŠTĚ, PŘECHODY
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

Úprava projektové dokumentace

Ing. Dolejšová

357 000 Vydáno stavební povolení

Ing. Dolejšová

Oprava komunikace bude provedena jako obytná zóna (bez chodníku)

Získaná dotace z MMR ČR
6 500 000 Zahájení realizace stavby
listopad 2020

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

Výstavba chodníku ul. DRUŽECKÁ

Výstavba chodníku podél rodinných domů ve směru na Družec

Získaná dotace z MAS,
700 000 zahájení realizace stavby
září 2020

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Výstavba (prodloužení) chodníku
ul. BEZDĚKOVSKÁ

Dokončení chodníku podél rodinných domů až k lesní cestě Kamenka

Získaná dotace z MAS,
700 000 zahájení realizace stavby
srpen 2020

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Stezka BRAŠKOV, VALDEK – DRUŽEC

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

15 000 000

Dokončena studie proveditelnosti

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

Dokončena studie proveditelnosti

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

Zpracována PD, podána
žádost o stavební povolení,
3 200 000
příprava žádosti o dotaci
z SFDI

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Bečka

Propojení ulic V PODLÍSKÁCH a BRIGÁDNÍKŮ

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

PARKOVÁNÍ osobních automobilů před prodejnou COOP ul. Dukelská

Vybudování parkovacích míst před prodejnou COOPu v ul. Dukelská

1 500 000 Vypracována studie

Ing. Dolejšová
Ing. Weber

PARKOVÁNÍ osobních automobilů u braškovského rybníka ul. Ke Skalce

Vybudování parkovacích míst v ul. Ke Skalce

1 500 000 Vypracována 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

Rekonstrukce chodníku v ulici V PODLÍSKÁCH

Rekonstrukce stávajícího chodníku ulice V Podlíchkách, od ul. Rudé
armády k ul. Brigádníků a před obchodem s potravinami Bala k světelnému přechodu

1 000 000

Úprava projektové dokumentace

Ing. Dolejšová

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

Zpracována PD, podána
žádost z MAS

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

POPIS PROJEKTU

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY v Kč

PŘIPRAVENOST
PROJEKTU

MANAŽER
PROJEKTU

STAVBY A ZAŘÍZENÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
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

Získaná dotace ze Středo— čes. kraje s SFŽP
Ukončeno VŘ

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

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

Úprava projektové dokumentace

4 000 000 Vypracovaná studie

1 000 000 —
500 000 Vypracovaná studie

Ing. Dolejšová
Ing. Vacek
Ing. Dolejšová
Horník, Votava

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

Ing. Dolejšová
Votava

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.)

1 000 000

Opětovně podaná žádost
o dotaci

Ing. Dolejšová
Ing. Vacek

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, dokon- Ing. Dolejšová
čena realizace nové studny Ing. Doksanský

500 000 —

1 500 000 —

Ing. Dolejšová

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,
1 500 000 Střed. kraje, vozidlo bude
dodáno do konce roku

Ing. Dolejšová
Horník, Votava

Výstavba KOMUNITNÍHO CENTRA pro volnočasové aktivity

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

5 000 000 Vypracována studie

Ing. Dolejšová

Realizace ŠATEN na stadionu Jaroslava Valeše

Vestavba šaten do stávajícího objetu na fot. hřišti

1 300 000 Ukončena realizace

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

Hřiště pro POŽÁRNÍ SPORT

Travnaté hřiště se závodními a tréninkovými tratěmi a zázemím.

Získaná dotace ze StředoIng. Dolejšová
312 500 čes.kraje, realizace proběhChalupová
ne do konce roku

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZELEŇ, VODNÍ PLOCHY, POLNÍ CESTY
Podána žádost o stavební
6 000 000 povolení, budeme podávat
žádost o dotaci na SFŽP

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 komisí
ČAS K ZAMYŠLENÍ
Ať již je pandemie součástí scénáře světových elit, či je zcela nahodilá, zaskočila nás nepřipravené.
Přijatá nezvykle tvrdá opatření mají přirozeně za následek nejen ochromení výroby, ale i cestování,
shromažďování a změnu v chování ve společnosti.
Ve zcela nové situaci lze však najít i některá pozitiva. Zejména si začínáme uvědomovat,
že jsme již dávno překročili hranice udržitelného rozvoje a že tudy cesta nevede. Drancování nerostného bohatství, ﬂory i fauny, znečišťování oceánů a řek, intenziﬁ kace zemědělství a
průmyslu mají za následek globální sucho. Překotný rozvoj těžkého průmyslu v Asii a expanze
dopravy silniční, lodní a letecké svými emisemi vede ke skleníkovému efektu, který způsobuje
oteplování planety včetně oceánů a zvýšený odpar vláhy v půdě. Evropa má snahu tyto problémy
cílenými kroky řešit. Avšak tyto snahy přijdou vniveč, protože zejména asijské velmoci dále expandují bez ohledu na udržitelný rozvoj. Kromě toho budou tyto snahy anulovány populační
explozí v mnoha zemích Afriky a Asie. Například v Africe žilo v roce 1990 642 milionů obyvatel,
v roce 2004 už téměř miliarda. V roce 2050 to má být dvojnásobek, tedy 2 miliardy! Celá Afrika
má přírůstek 50 milionů za rok, to je jedna Francie ročně. Na konci tohoto století bude na
světě více Nigerijců než Číňanů. To je i titulek článku v seriózním denním tisku (např. MF
Dnes, Lidovky). Americký Institut pro měření a vyhodnocování zdraví (IHME), ﬁnancovaný nadací
Billa a Melindy Gatesových přináší pozoruhodné prognózy. V roce 2064 dosáhne demograﬁcká
křivka vrcholu s 9,7 miliardami lidí, ale pak začne klesat a v roce 2100 bude na planetě
8,8 miliard obyvatel. (Dnes 7,7 miliard). Absurdní vysvětlení pro tento pokles je rozvoj vzdělání dívek a dostupnost antikoncepce – ale teprve od roku 2064! Představitelé
světových elit jsou ale přesvědčeni, že tyto lidi lze přestěhovat do Evropy. Říkají, že „Musíme se
připravit na opravdu nový svět“. V Evropě již máme představu o tom, jak by měl jejich nový
svět vypadat. Není třeba zdůrazňovat, že tito migranti chtějí pouze využívat sociální vymoženosti,
ale odmítají jazyk i práci v hostitelské zemi, kterou chtějí za každou cenu ovládnout. Radikální
islám totiž křesťanství netoleruje.

Lipová alej k Vesetě

foto: Ing. J. Kolrusz

Křižovatka cest v polích

foto: Ing. J. Kolrusz

Většina odborníků se shoduje na tom, která opatření jsou ke zmírnění sucha nejúčinnější. Mezi
nejúčinnější patří zadržování vody v krajině, dále návrat k menším polím, která tu byla před totalitním režimem, rušení melioračních soustav, výsadba stromů, obnova polních cest, stromových
alejí a remízků a nakonec zadržování, pokud možno veškeré dešťové vody, na zahradách rodinných
domů. Toto poslední opatření spočívá v budování podzemní nádrže na zahradě. Pro tento program
„Dešťovka“ Ministerstva životního prostředí je možno žádat o dotaci. Podle ministrů zemědělství
a životního prostředí působí zadržování vody v krajině jako záchranná brzda. Kolem vznikajících
tůní, či mokřadu již během několika měsíců dojde k zásadní změně biotopu. Projeví se to stahováním mnoha chráněných živočichů do takové nové přírodní lokality. Tento program má zelenou
před ostatními. Zajímavé je, že jej může realizovat i obec, která nemá významnější potok, avšak
má veřejný vodovod a čistírnu odpadních vod (ČOV). Prameny Braškovského (správně Černého)
potoka jsou zřejmě v polích mezi Valdekem a Braškovem, ale v posledních letech už nepokrývají
v Braškovském rybníku ani ztráty odparem včetně odběru vody pro zálivku nových stromů v
alejích. To znamená, že přepadem z rybníka voda neteče a koryto potoka za ČOV je plněno pouze
vyčištěnou vodou z domácností. Avšak to není zas tak málo. Při průměrné denní spotřebě vody
100 litrů na osobu je to nejméně 100 000 litrů/24 hodin, protože Braškov má už více než 1000
obyvatel. Valdecký rybník s prameny v přilehlém lese je na tom ještě hůře. Náš projekt Revitalizace Braškovského potoka je nyní ve fázi vyřizování stavebního povolení. Projekt spočívá
ve vytvoření nového meandrujícího koryta v údolnici s vyústěním do nového rybníka, za kterým
budou vytvořeny ještě dvě tůně. Nebude chybět ani výsadba vhodné zeleně, která dotvoří tuto
lokalitu do mimořádně cenného biotopu s okružní cestou.

Mezi další pozitiva lze uvést překvapivý návrat k normálnímu rázu počasí. Se zpožděním
jsme zaznamenali normální vydatné dešťové srážky, tolik potřebné zjara pro zemědělství, včetně
normálních teplot namísto dřívějších veder. Fotografové krajináři žasnou nad nádhernou fotogenickou oblačností a nezvykle dobrou dohledností. Nabízí se otázka, zda to všechno není důsledek
absence hektického leteckého provozu. Vždyť deseti až statisíce letadel za 24 hodin ve vzduchu
10 km nad povrchem planety muselo likvidovat nejen přirozené proudění v zemské atmosféře,
ale i její teplotu a znečištění. Nepochybně šlo o významný příspěvek ke skleníkovému efektu a
tím oteplování planety, tání ledovců a zvyšování odparu. Došlo nyní nejen ke zlepšení čistoty
ovzduší, ale k významnému snížení hlučnosti z veřejné dopravy, zejména letecké.
Vraťme se ale k problémům sucha, které můžeme ovlivnit v našem regionu. Klimatologové
se shodují v tom, že jde o nejhorší sucho za 500 let. Nejedná se pouze o zemědělské půdní sucho,
které lze zlepšit několikadenními dešti. Jde o hydrologické sucho, které se projevuje i úbytkem
spodní – podzemní vody a vysycháním pramenů potoků, řek a studní. To jistě potvrdí každý vlastník
studny i turisté, kteří došli například k pramenům Vltavy nebo Labe. Příčiny hledejme jednak v
úbytku zemědělské půdy ve prospěch obřích velkoskladů a továrních hal, úbytku stromů a lesů,
ve zhoršeném zacházení s půdou, nekontrolovaném a nehospodárném odběru vody z vodních toků,
v dřívějších melioracích, rozorávání mezí a špatné skladbě plodin podporované EU. Značný podíl
má i oteplování planety, které má za následek zvýšený odpar z půdní vlhkosti. Navíc se naší zemi
říká „Střecha Evropy“, protože všechny řeky od nás odtékají.

Ovocná alej U Křížku

foto: Ing. J. Kolrusz

Výsadba stromů v krajině začala v naší obci již před deseti lety v roce 2010. Nejprve na
dotační titul Regenerace zeleně, kdy jsme se snažili vytvořit zelený prstenec kolem obce alejemi:
javorová na Kejmarovu skalku, dubová z lesíku Dubina k chodníku na V. Dobrou, dubová na trase
cyklostezky za Hájem, ovocná U Křížku, ovocná k ČOV, vrbová k ČOV. Poté lipová s novým chodníkem ke kyšické Vesetě a nakonec tři smíšené aleje v polích – podél potoka na rozcestí s vrbovou
odpočívkou, ke hřbitovu a do Kyšic. Všechny tyto aleje jsou tvořeny téměř tisícovkou stromů a
plní nejenom důležitou úlohu zadržení vody, zlepšení kvality vzduchu a přírodních podmínek
pro polní zvěř a ptactvo, ale i návrat k původním menším polím méně citlivým na půdní erozi.
Pozemky v místě dávných cest jsme museli samozřejmě vykoupit. V posledních šesti extrémně
suchých letech se ukázalo, jak obtížné je zavlažovat novou výsadbu a jak se zvyšují náklady na
náhradní výsadbu za uschlé stromky.
V souvislosti s nutným splněním hlukových limitů v lokalitách pro nové bytové výstavby Pod
Horkou a nad Toskánkou byla investory vysazena tzv. izolační zeleň, kterou po uplynutí záruční
doby už musí udržovat obec. Touto výsadbou stromů jsme dosáhli více než 1000 ks.
Závěrem je na místě poděkovat za vynikající práci dodavateli prací s výsadbou a údržbou zeleně včetně květinových záhonů manželům Novotným a dále Sboru dobrovolných
hasičů pod vedením pana Tomáše Votavy. Bez jejich obětavé práce si neumíme představit ani
údržbu obce a sečení desítky kilometrů cest v alejích a údržbu strojového parku obce. Při toulkách po naší vlasti se vždy soustřeďuji na vzhled, vybavení obcí a péči o životní prostředí. Dosud
jsem nenalezl tak dobře vybavenou obec. Za vše vypovídá výrok pana RNDr. Václava Větvičky
při nedávné komentované vycházce naší obcí. „Kdybych si měl ještě jednou vybírat místo k žití,
bylo by to právě u vás“.
Dubová alej pod Dubinou

foto: Ing. J. Kolrusz

Ing. Jiří Kolrusz,
Komise pro životního prostředí

Zprávy z komisí
JAKÝ PÁN, TAKOVÝ PES
Toto lidové pořekadlo neztratilo ani po letech svou platnost. Člověk si psa vybírá podle svého vkusu,
není potom divu, že mají cosi společného, pokud jde o vzhled. Na vlastnosti psa má však zásadní vliv
výchova, výcvik a vzájemný vztah s pánem. Lidé se dopouštějí mnoha chyb. Pokud nemají zvířata v
oblibě, nemají si psa vůbec pořizovat. Ať je důvodem hračka pro dítě, hlídání nemovitosti nebo jiné
scestné důvody. Škodlivé jsou i snahy o polidšťování psa. Psi pouze na hlídání bývají jedni z nejnebezpečnějších, protože nemají sociální kontakty ani dostatek pohybu. Pes má svá práva a pokud mu
je neposkytneme, je nešťastný, pokouší se o útěky a může se jednat o týrání. Největší odměnou pro
psa není jen správná výživa, ale pravidelné venčení nejlépe 2× denně. Pánovi je pak nesmírně vděčen
a ten nemusí uklízet hromádky na zahradě. To ale neznamená, že není zodpovědný za úklid po
psu na veřejných prostranstvích. V obci máme dostatek stojánků se sáčky a na polních a lesních
cestách stačí hromádku přemístit za okraj cesty. Kdo chce po psu uklidit, hůl si vždycky najde. Pro
slušného člověka to je samozřejmost. Nezapomínejme, že po těchto cestách chodí na pravidelné vycházky i Vaše děti a vnoučata! Neznám jinou obec, která by poskytovala pro turistiku deset kilometrů
cest v alejích nebo v lese. Buďme ohleduplní i při vzájemném potkávání s ostatními. Nenuťme je, aby
milovali Vašeho psa stejně, jako Vy a nechali se od něj očichávat a oslintat. Totéž platí pro vzájemný
kontakt psů, jejichž reakce nelze předvídat. K tomu je nutný oboustranný souhlas zvláště při
prvním kontaktu. Proto platí povinnost vždy vést psa na vodítku přiměřeně zkráceném.
Vodítko (nejlépe samonavíjecí) umožňuje i snadný výcvik psa k základní poslušnosti. Pokud nejste
psa schopni na povel zastavit, nemůžete jej z vodítka vypnout ani na dvou místech obce, určených
pro tzv. volné pobíhání! Obec Braškov má Závaznou vyhlášku č.2/2016 o pohybu psů na veřejných
prostranstvích schválenou Ministerstvem vnitra. Doporučujeme všem k prostudování na webu obce.
Přejeme si, aby vzájemná setkávání na našich cestách byla vždy příjemnou společenskou záležitostí
jak pro lidi, tak pro pejsky.
Ing. Jiří Kolrusz, Komise pro životní prostředí a veřejný pořádek

Hasiči informují
Od posledního článku o naší činnosti v lednu
2020 vyjížděla naše jednotka celkem ke 38
událostem. Z toho bylo 17 požárů, 19 technických
pomocí a dvě ostatní. V únoru se opět přehnala
přes náš region vichřice a tak byla poprvé použita
při ostrém zásahu naše automobilová plošina AP
16, která je při tomto typu událostí neocenitelným pomocníkem. Z požárů pak za zmínku určitě
stojí požár autovraků na šrotišti.Jednotka vyjela
s Liazkou, Tatrou a následně i s VW Caravella
celkem v poštu deseti osob.Jednotka prováděla
jak hasební práce tak i dálkovou dopravu vody.
V průběhu zásahu byla k místu k události povolána i naše druhá jednotka, JPO V Braškov-Valdek,
aby pro zasahující hasiče vytvořila odpočinkové
zázemí.K události tedy vyjely i druhý dopravní
automobil VW LT35 a AVIA 30 nosič kontejnérů
s týlovým kontejnerem.
Při tomto zásahu, který trval více jak 8 hodin
spotřebovala jen naše jednotka více jak 70 tisíc
litrů vody a 270 litrů pěnidla. Další požár většího
rozsahu se odehrál v areálu bývalé Poldi, kde
hořelo dřevo připravené na štěpkování. I k této
události vyjely obě cAS s celkem osmi hasiči.
Opět probíhalo dlohodobé hašení a dálková
doprava vody. Z technických pomocí stojí určitě
Odpoledne s Hasiči – Horní Bezděkov 2020
za zmínku opakované čerpání vody ze sklepa
RD v Dubí, kde docházelo k zatopení sklepů a
přístupové cesty k RD. Zde kromě JPO III byla nasazena JPO V s týlovým kontejnerem pro zázemí
zasahujících členů jednotky. Mezi poslední události pak z požárů patří požár v domově senirovů
v Unhošti, kde jednotka zajišťovala dodávku hasební vody a průzkum objektu s následnou evakuací
klientů z pokojů a následně, po likvidaci požáru, jejich bezpečný návrat na pokoje. Členové našich
jednotek se také zůčastnili „ v rámci boje s Covid -19“ vykládání kamionů s osobními ochranými prostředky pro nemocnici Kladno. Kromě mimořádných událostí se naši členové účastnili pravidelných
školení a výcviků. Poslední výcvik jednotky byl zaměřen na výstavbu stanu pro nouzové přežití. Toto
cvičení jsme provedli v rámci ukázky hasičské techniky na dětském odpoledni pořádaném kolegy
z SDH Horní Bezděkov. Stan jsme následně „zakouřili“ a tak si děti i dospělí mohli vyzkoušet, jaké
to je, když se hasiči pohybují v zakouřeném prostoru. Také jsme dětem položili pomocí zařízení Pro/
Pak pěnu, ve které pak dováděly.
No a nakonec něco o požárním sportu.
Letos se vzhledem k omezením, vyvolaných epidemií Covid-19, žádné soutěže dospělých zatím nekonaly. Nicméně se našemu sboru loni podařilo obdržet dotaci od Středočeského kraje ve výši 50 tis.Kč
na projekt „Pořízení a oprava vybavení pro požární sport“. Jeho realizaci jsme úspešně dokončili v průběhu měsíce července a tak můžou naše sportovkyně a naši sportovci trénovat na novém vybavení.
Pokud vás zajímá aktuální dění u našeho sboru, pak navštite facebookový proﬁl „SH ČMS SDH Braškov-oﬁciální stránka“ a nebo webové naší stránky obce.
Za Hasiče Braškov Hugo Laitner

Čerpání vody ze sklepa – Kladno-Dubí

foto: Miroslav Philipp

Jedna z překážek pořízených díky projektu „Pořízení a oprava vybavení pro požární sport“

Požár v Domě pro seniory v Unhošti

Hasiči informují
VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ
CO NÁS ČEKÁ V NOVÉ SEZÓNĚ 2020–2021:

Vedoucí Mladých hasičů pomohli po rekonstrukci uklidit a umýt okna v celé budově Muzea.

Nyní připravujeme změny na Hasičském hřišti. Jelikož jsme získali dotaci Středočeského kraje,
budeme postupně vylepšovat běžecké dráhy, základny pro útoky, šplhadlo, posezení.

Hasičata moc děkují všem, kdo se podílel na první části změn, a to usazení nově pořízeného kontejneru na hasičské vybavení.

CO NÁS ČEKÁ:
19.–23. 8. 2020 – hasičské letní soustředění na Braškově
5. 9. 2020 – požární útok v Plchově
19. 9. 2020 – požární útok v Hřebči
20. 9. 2020 – krajské závody přípravek Plamínek
3. 10. 2020 – okresní kolo – Závod požární všestrannosti ve Lhotě
Markéta Chalupová, hlavní vedoucí Mladých hasičů

STAŇ SE HASIČEM!!!
SDH BRAŠKOV POŘÁDÁ NÁBOR KLUKŮ A DĚVČAT VE VĚKU 5–12 LET.
PŘIJĎ MEZI NÁS!!!
PROČ SE STÁT HASIČEM?

KDE A KDY SE MOHU
PODÍVAT?

1. NAUČÍŠ SE HASIČSKÉ DOVEDNOSTI
– UZLY, TOPOGRAFII, STŘELBU ZE
VZDUCHOVKY, BĚH, POŽÁRNÍ ÚTOK
A MNOHÉ DALŠÍ.
2. DRUŽSTVA BRAŠKOVA JSOU VELMI ÚSPĚŠNÁ. ÚČASTNÍME SE ZÁVODŮ PLAMENE A HASIČSKÉ LIGY
OKRESU KLADNA. V POSLEDNÍCH
4 ROČNÍCÍCH BUĎ STARŠÍ A NEBO
MLADŠÍ ŽÁCI HRU PLAMEN VYHRÁLI. STARŠÍ ŽÁCI SE V POSLEDNÍCH DVOU ROČNÍCÍCH PROBOJOVALI AŽ DO KRAJSKÉHO KOLA.
3. POŘÁDÁME LETNÍ HASIČSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ, JEZDÍME NA VÝLETY,
POŘÁDÁME DĚTSKÉ DNY aj.

ČTVRTEK 3. 9. V 17:00 HOD. NA
BRAŠKOVSKÉM HASIČSKÉM HŘIŠTI
(ZA FOTBALOVÝM HŘIŠTĚM).

KDY TRÉNUJEME?
TRÉNINKY MÁME OBVYKLE KAŽDÝ
ČTVRTEK, PŘEDŠKOLÁCI OD 16:30
HOD., OSTATNÍ OD 17:00 HOD.

KDE NAJDU VÍCE INFORMACÍ?
www.braskov.cz/zivot-v-obci/hasici/mladi-hasici
https://www.facebook.com/SDHBraskov/
E-mail: hasici@braskov.cz
Tel.: 604 180 314, Markéta Chalupová – hlavní vedoucí

A léta běží…
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Rozloučili jsme se s našimi občany:
Marie HOLLEROVÁ

28. 5. 2020 (85 let)

Václav SKLENIČKA

12. 6. 2020 (87 let)

Pavel CALTA

22. 7. 2020 (73 let)
Čest jejich památce

Knihovna
CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?
BELETRIE
Beran, L.: Zločin v abštajku
Cameron, M.: Vražedné úmysly
Černá, J.: Vladislav II. Nečekaný vzestup zavrženého dědice
Denková, M.: Tajný deník Blanky z Valois
Donátová, U.: Taková ženská jako já
Dvořáková, P.: Chirurg
Fulghum, R.: Už hořela, když jsem si do ní lehal
Harrisová, B.: Když jsi odešel
Horáková, N.: Dáma v modrém
Christie, A.: Smysluplná vražda
Christie, A.: V hotelu Bertram
Jakoubková, A.: Zmizení perníkové princezny
Jindra, J.: Boj slepého krále
Jónasson, G.: Sněžná slepota
Keleová-Vasilková, T.: Slib
Kelková, L.: Zbožňuju Havaj
Koubková, Z.: Zázračný medailon
Lowell, E.: Zrádné vody
Malleryová, S.: Rodinné pouto
McKinley, T.: Vzpomínky vyblednou

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE

Mlynářová, M.: Dvakrát dole, jednou nahoře
Pawlowská, H.: Čmelák
Pawlowská, H.: Takhle jsem si to teda nepředstavovala
Roberts, N.: Nový začátek
Simmel, J. M.: Nikdo není ostrov
Skočílková, M.: Kdo věří na zázraky
Smith, W.: Král králů
Steel, D.: V hlavní roli
Talgo, B. M.: Sůl pradávných slz
Vonduška, V.: Krev na lopuchu
Vonduška, V.: Křišťálový klíč 1. díl
Vonduška, V.: Křišťálový klíč 2. díl
NAUČNÁ LITERATURA
České dějiny
Petřinová, I.: Hravý průvodce Prahou
Špalíček výletů
Tatíček, Š.: České státní svátky
Trnková, K.: Slavnostní recepty naší babičky
Vašák, V.: Osobnosti mezi řádky

Melita Denková: Tajný deník Blanky z Valois
Ze čtyř žen Karla IV. je Blanka z Valois považována za tu nejmilovanější. Příběh začíná v lednu
1336, kdy je vznešenému páru teprve devatenáct let. Do Prahy přijíždí druhá žena Kalova otce Jana
Lucemburského, a s její družinou také muž přezdívaný Španěl… A právě on nakonec velmi ovlivní
Blančin osud.
Brian M. Talgo: Sůl pradávných slz
Sága ztracených Vikingů
Julia je žena se strachem ze závazků. Magnus je muž, který se nedokáže rozhodnout. Dva cizí lidé,
osamělí a nezapadající do současného světa, navíc oba pronásledovaní podivně živými nočními můrami, se nečekaně potkají. Jejich osudy se protnou, když je prastarý vikingský symbol hada polykajícího
vlastní ocas dovede k tajemnému léčiteli…
Půjčovní doba v knihovně: STŘEDA 16:00–18:30
Na vaši návštěvu se těší Věra Přibylová, knihovnice

Okénko pro děti
NOVÉ KNIHY PRO VÁS:
Hofman, O.: Pan Tau a tisíc zázraků
Knight, E.: Lassie se vrací
Langerová, I.: Vyrábění z ruliček – ZOO
London, J.: Bílý tesák
Nikličková, A.: Staré řecké báje a pověsti
Peroutková, I.: Valentýnka a daleké kraje

Radová, L.: Lišáčkova dobrodružství

Milé děti,

Také na vás čekají nové interaktivni
mluvící knihy:
Kalinová, D.: Vyjmenovaná slova
Rak, Š.: Dinosauři

pokud budete mít čas a chuť vyrábět, máte v knihovně novou knihu,
která vám poradí, jak si připravit ruličky a vyrobit si něco zajímavého.

Výtvarný kroužek při OÚ Braškov

V LESOPARKU HÁJ NA VALDEKU
Již šestým rokem zveme všechny děti, které mají chuť malovat a tvořit do výtvarného kroužku
při OÚ Braškov. Scházíme se pravidelně

Neděle 30.8. 2020
20:30 HODINÁŘŮV UČEŇ
Pohádka / Česko – Slovensko / 2019, 102 min

každý pátek od 16 do 18 hodin
ve výtvarné dílně v podkroví OÚ Braškov. Letošní sezónu zahajujeme
2. 10. 2020

Pondělí 31.8. 2020
20:30 AFRIKOU NA PIONÝRU
Dokument / Slovensko / 2019, 109 min

Ing. arch. Kateřina Doplejšová,
vedoucí kroužku

Úterý 1.9. 2020
20:30 NA STŘEŠE
Drama / Česko / 2019, 101 min

Středa 2.9. 2020
20:30 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie / Česko-Slovensko / 2019, 110 min

Oznamujeme ob«anõm, že vzhledem k sou«asné epidemiologické
situaci se NEBUDE konat letošní country festival VALDECKÝ HÁJ.

Sport
NOVÉ ŠATNY NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI

Každý pâihlášený závodník startuje za t³chto podmínek:

• vlastní b³žky a hole
• kulich na hlav³ (podmínkou)
Zbran³ se fasují na míst³!!!
Další propozice na plakátech za«átkem âíjna

V polovině letošního roku byly dokončeny
v objektu Muzea sportu dvě nové šatny, které
částečně nahradí již nevyhovující fotbalové
šatny. Celkové náklady stavby dosáhly 1 301
428 Kč. Výstavba nových šaten je jedním z projektů celkové modernizace stadionu Jaroslava
Valeše. Další projekty v následujících letech
by měly řešit např. rekonstrukci tribuny, výstavbu hřiště s umělou plochou nebo výstavbu
víceúčelové haly.

Křížovka
Objektiv

Nerost

3. díl tajenky

Kaz dřeva

Hliník (chem.
značka)

Ničiti

Podřízený

Mez. kód
Lotyšska

999 (římsky)

1. díl tajenky

Skotská sukně Švýcarská řeka

Rybářské
náčiní
Kelt

Úskok

Papoušek
Rumunské
víno
Výklenek
Seveřan

Vědět

Slovenská lid.
rada (zkr.)

Lovecký pes

Spojka

Kamenec

Cizí ženské
jméno

Město ve
Švýcarsku

Citoslovce
překvapení

Lama

Halda

Mužské jméno

Kšandy

Obchodně insp.
komora (zkr.)
Druh psa

Holandské
platidlo

Srdečnice

Vytrvati

Měch

Šikmý výtah
Pěšina

Kanout
Tělocvičný
prvek

Barva
Cizí mužské
jméno

Smyčka
Souhlas
(slovensky)

Sudokopytník

Zabudovat

2. díl tajenky

Chlapecké
jméno

Písemnost

Pohřební
hostina

Upravené
maso

Ruská délková
míra

Topivo

Mzda

Družba
(nářečně)

Tučnolistá
rostlina

Plocha

Nám
(německy)

Spoj

Sibiřská
lihovina

Inula
(botanicky)

Brýle

Želet

Postup

Milovat
(italsky)

Část Tábora

Nerost

Název písmene

Intriky

Hbitě

Sopka na Krétě

Citran stříbrný

Pokrývky těla
obratlovců

Kout

Švédský
historik

Mezinárodní
úřad práce
(zkr.)

Peruánec

Salto

Autorský arch
(zkr.)

Citoslovce
(drůbeží)

Značka sýra

Šachová ﬁgurka

1049 římsky

Popravčí

Planeta

Český kronikář

Přitakání

Označení
množství

Akademie věd
(zkr.)

Spojené
Arabské
Emiráty

Ryby

Část pluhu

Příbuzná

Rozpouštědlo

Lupen

Kytovec

Pomůcka: Amare, Arni, BIT, Gelios, Itrol, Knaak, OIK, Pret, RNS, SLR
aktuální informace a starší čísla BN naleznete na webu: www.braskov.cz
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