BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

listopad 2019

Ročník: 29 Číslo: 4

Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
co nevidět nás opět čeká pro většinu z nás náročný předvánoční shon. Společnost
se neustále vyvíjí, zdá se, že čím dál tím překotněji. Jen málokdo dnes může Vánoce označit za svátky klidu a pohody, jak tomu bylo v minulosti. Pokud někdo
takový na Braškově žije, jsem tomu moc rád a přeji takovému šťastlivci, ať mu
nikdo a nic jeho přístup k životu nepokazí.
Dnešní doba je konzumní více, než jsme si kdy dokázali představit. Obávám se,
že většina z nás na to není dostatečně připravena. A tak můžeme pozorovat jevy,
které z toho pramení a které se příčí zdravému rozumu. Alespoň tomu zdravému
rozumu, který za zdravý považuji já. Můžeme se například dočíst, že je správné
děti vychovávat „džendrově“ neutrálně. Prý se samy později rozhodnou, zda se
cítí být spíše děvčetem, nebo spíše chlapcem. Pokrokovější průkopníci v této
oblasti dokonce prosazují třetí pohlaví. Opravdu těžko se to chápe a ještě hůře
se v takovém počínání hledají jakékoliv přínosy pro společnost. Děti takových
rodičů pak považuji přímo za oběti „nezdravého rozumu“. Na Braškově hodláme
i nadále být v této oblasti poněkud konzervativní.
Společnost se s historickými traumaty vždy nějakým způsobem vyrovnávala,
vyrovnává a vyrovnávat bude. Způsob, který aktuálně zvolila naše západní
civilizace, je korektnost za každou cenu a za všech okolností. Pojem „politicky
korektní“ je omílán dnes a denně. Korektnost postihuje už i pohádky. Nezletilá

Červená Karkulka by babičce neměla nosit alkohol. Způsob probuzení Šípkové
Růženky je „sexistický“. Černý Kocour Mikeš se projevil jako velký rasista, když
varoval před zlými „cikány“. Z veřejného prostoru se vytrácí zdravý rozum a uvolněné místo vyplňují nejrůznější názorově extrémní proudy zaštiťující se těmi
nejbohulibějšími cíli, kterých chtějí dosáhnout.
V historii můžeme vidět, že zdravý rozum s extrémem nejrůznějšího druhu často
prohraje. Můžeme také vidět, jak tragické jsou důsledky takové prohry. Západní civilizace je kvůli extrémní hyperkorektnosti v současné chvíli mimořádně
zranitelná. Stojí však na staletími ověřených hodnotách. Vždy se s extrémem
dokázala vypořádat, ať již s většími, nebo s menšími ztrátami. Vždy prokázala
určitou přiměřenou obranyschopnost. Věřím, že i tentokrát zdravý rozum nakonec zvítězí. Stačí poměrně málo. Nestydět se za zdravý rozum a nepodlehnout
dočasně módním extrémům.
Advent byl vždy dobou zklidnění a rozjímání. Přeji tedy Vám všem poklidný advent plný příjemných setkání s rodinou i Vašimi sousedy. Jen to nám umožňuje
zachovat si zdravý rozum a čelit extrémům.
Ing. Vladimír Dráb, starosta
starosta@braskov.cz

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV
které se koná

V PONDĚLÍ 25. 11. 2019 V 17.00 HOD. V RESTAURACI U CHALUPŮ NA BRAŠKOVĚ
s tímto programem:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení
Zpráva o ﬁnančním hospodaření obce k 31. 10. 2019
Rozpočtové změny a opatření schválené Radou obce
Rozpočtové opatření z důvodu přijaté dotace, ﬁnancování a nákupu nemovitostí
Návrh rozpočtu obce na rok 2020
Návrh rozpočtu MŠ na rok 2020 a rozpočtový výhled na rok 2021 a 2022
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací pro SK Braškov z.s. a SDH Braškov na rok 2020
Darovací smlouva o poskytnutí výtěžku z veřejné sbírky Letohrádku Vendula z.s.
Program rozvoje obce – aktualizace
Souhlas s přijetím ﬁn. darů a darovací smlouvy od ﬁrem a osob
Souhlas s přijetím dotace na nákup dopr. prostředku pro jednotku SDH Braškov
Záměr na odprodej oddělených částí pozemku z poz. p.č. 377/2 p. Střeskovi
Kupní smlouva na oddělenou část pozemku z poz. p.č. 430/3 v k.ú. Kyšice s p. Poubou
Kupní smlouva na oddělenou část pozemku z poz. p.č. 425/12 v k.ú. Kyšice s p. Frantou
Kupní smlouva na odkup pozemků p.č. 284/5, 284/6 a 11/10 v k.ú. Braškov

Izolační zeleň pod dálnicí

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Souhlas s bezúplatným převodem oddělených částí pozemků z poz. p.č. 390/1,
390/7 v k.ú. Braškov, poz. p.č. 1399/3 v k.ú. Velká Dobrá od Středočeského kraje a
pozemků z poz. p.č. 1489/6, 1489/5, 1489/4 v k.ú. Velká Dobrá od ŘSD
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o stanovení poplatku za komunální odpad
Dodatek č. 2 ke smlouvě s AVE Kladno č. 2015/3/06
Souhlas s uzavřením DPP mezi obcí a členem zastupitelstva
Podání žádosti o dotaci na akci: Obytná zóna ul. U Dubu
Dodatek ke smlouvě o pronájmu objektu s SK Braškov a KONPRAX
Výběr zhotovitelů na akce: Obytná zóna v ul. U Dubu, PD Stavební úpravy a přístavba požární zbrojnice Braškov
Návrh smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti CETIN
Stanovy Dobrovolného svazku obcí Kladensko
Odkup restaurace Pod Hvězdičkami
Diskuse
Usnesení a závěr

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
USNESENÍ

USNESENÍ

5. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného
dne 26. srpna 2019 na Obecním úřadě Braškov

20. schůze rady 30. 9. 2019

Zastupitelstvo obce po projednání
a) bere na vědomí:
1. Informaci o změnách rozpočtu obce č. 4, 5, 6 a 7 na rok 2019, schválených radou obce
2. Zprávu o ﬁnančním hospodaření obce k 30. 6. 2019

Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

•

souhlasí
• s rozpočtovým opatřením č. 9

•

schvaluje
• dohodu o příspěvku s Úřadem práce
• cenovou nabídku společnosti S.A.W. Consulting s.r.o. na zpracování – Studie proveditelnosti
chodníků v ulici Bezděkovská a Družecká
• cenovou nabídku na poskytnutí služeb v oblasti BOZP a PO
• cenovou nabídku na zhotovoní sedmi svítících bodů ( VO ) v ul. Polní
• termín 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce 25.11.2019 od 17:00hod v restaraci U Chalupů
• termín 21. schůze RO 14.10.2019 v 16:00 hod na OÚ Braškov

•

nesouhlasí
• s požadavkem Ekologického spolku občanů obce Braškov na doplnění zápisu 5. veřejného zasedání
zastupitelstva konaného dne 26.8. 2019

b) ukládá předsedkyni ﬁnančního výboru ing. H. Vaitové:
• informovat zastupitelstvo před každým řádným zasedáním o ﬁnančním hospodaření obce a
zveřejňovat v Braškovských novinách aktuální „Zprávu o ﬁnančním hospodaření obce“
c) schvaluje:
1. Aktualizaci Programu rozvoje obce ze srpna 2019
2. Přijetí ﬁnančních darů a darovací smlouvy od ﬁ rem a osob v celk. výši 18.000 Kč
3. Uzavření darovací smlouvy se společností ČNES a.s. za nepeněžitý dar, a to poskytnuté služby při
rekonstrukci povrchové studny na pozemku p.č. 47/2 v k.ú. Braškov ve výši 40.500 Kč bez DPH.
4. Kupní smlouvu na pozemek p.č. 245/8 se spol. s r.o. CzechPartner za dohodnutou cenu 20.000 Kč
5. Výsledek výběrového řízení a výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace na stavbu
„Divácká tribuna hřiště Braškov“ ﬁ rmu RUBILIS s.r.o. za cenu 72.600 Kč vč. DPH
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o nočním klidu
7. Výběr zhotovitele a uzavření „Rámcové smlouvy o spolupráci č. 1“ se společností ARTENDR s.r.o.
8. Zakoupení stativu a kamery
d) souhlasí:
1. S uzavřením smlouvy o zřízení práva stavby s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na poz. p.č. 1489/4,
1489/5, 1489/6 a 1489/7 v k.ú. Velká Dobrá
2. S bezúplatným převodem částí pozemků obci od Státního pozemkového úřadu: p.č. 1399/13,
1405/5, 1408/8 a 1405/11 v k.ú. Velká Dobrá
3. S uzavřením darovací smlouvy na nákladní valníkový automobil Avia A30
4. Se záměrem obce na odkup restaurace Pod Hvězdičkami

21. schůze rady 14. 10. 2019
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

•

souhlasí
• s provedením znaleckého posudku na pozemek oparc.č. 284/5 a 284/6 v k.ú. Braškov

•

schvaluje
• dohodu o provedení práce s Michalem Doksanským na období 10-12/2019
• výdaje na občerstvení při rozloučení zesnulého pana Františka Haase
• výdaje na výsadby zeleně v ul. Karlovarská
• cenovou nabídku Letohrádku Vendula na občerstvení podávané u vánočního stromu
• výdaje na zhotovení obrazu sv. Jana Nepomuckého, který bude umístěn u studánky pod
Stavimatem
• termín 22. schůze RO na 4.11.2019 v 16:00 hod na OÚ Braškov

USNESENÍ
17. schůze rady 19. 8. 2019
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

•

souhlasí
• s doplněním programu 5. zasedání ZO Braškov 26.8.2019
• s rozpočtovou změnu č. 7

•

schvaluje
• zpracování znaleckého posudku na odhad ceny restaurace Pod Hvězdičkami
• ﬁ rmu a cenu na opravu okapů a svodů u objektu fotbalových kabin
• pořízení kamery do ulice Polní
• termín příští schůze rady 2.9.2019

18. schůze rady 2. 9. 2019
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

•

souhlasí
• s pořízením zahradnického materálu do 10 000 Kč

•

schvaluje
• objednávku na nový okap tribuny
• termín příští schůze rady 16.9.2019

•

pověřuje starostu obce
• jednáním o ceně s majiteli objektu restaurace Pod Hvězdičkami

19. schůze rady 16. 9. 2019
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

•

souhlasí
• s rozpočtovým opatřením č. 8

•

schvaluje
• cenovou nabídku společnosti IMK Kladno s.r.o. na projektové práce přístavby přístřešku výtvarné dílny
• cenovou nabídku společnosti Uno Society s.r.o. na vypracování www stránek Obce Braškov
• nákup stromů na obnovy veřejných prostranství a polních cest
• podání výpovědi z pachtovní smlouvy z pozemků parc. 50/14 a 66/1 v k.ú. Braškov
• souhlasí s nákupem a instalací kamery do ul. Polní
• termín příští schůze rady 30.9.2019

22. schůze rady 4. 11. 2019
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

•

souhlasí
• s rozpočtovou změnou č.10

•

schvaluje
• roční příspěvek pro psí útulek Bouchalka
• cenovou nabídku se společností Hřiště hrou s.r.o. na roční hlavní prohlídku dětských hřišť
v obci Braškov
• cenovou nabídku Ing. Pavla Ziky, CSc na inženýrskogeologický, geotechnický, hydrogeologický
průzkum a průzkum kontaminace zemin na akci : Úprava vodního režimu v povodí Černého potoka
• cenovou nabídku Bc. Gabriely Čulíkové na vypracování souboru směrnic v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně (PO) na základě roční prověrky v souladu
s zákonem č. 262/2006 Sb. zákoníkem práce a zákonem č. 135/1985 Sb. a vyhlášky č. 241/2001
Sb. o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů
• programu 6. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Braškov, konaného dne 25.11.2019 v 17:00
hod v restauraci U Chalupů
• na základě rámcové smlouvy o spolupráci č.1 se společností ARTENDR s.r.o. objednat u této
společnosti vypracování žádosti o dotaci a vypracování výběrového řízení na dodavatele stavby
na akci : Obytná zóna v ul. U dubu Braškov - Valdek
• umístění vodorovného dopravního značení – ZÁKAZ ZASTAVENÍ před hostinec U Chalupů
• dohodu o provedení práce s Ing. Monikou Randákovou
• nákupu ručního a zádového foukače na listí
• termín 23. schůze RO na 18.11.2019 v 16:00 hod na OÚ Braškov

VKM STANOVILO CENU VODY PRO ROK 2020
Vodárny Kladno – Mělník, a.s. budou investovat do nových zdrojů vody a obnovy infrastruktury
Představenstvo společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM) na svém zasedání 24. října 2019
stanovilo cenu vodného a stočného pro rok 2020 na 105 Kč včetně DPH za 1 metr kubický vody. VKM
tak získá navíc na nutné investice 90 milionů Kč ročně. Pro občany bude zvýšení ceny znamenat
v průměru 1 Kč denně v ceně vodného a stočného za každého odběratele navíc.

A léta běží…
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narodila se:
Timea TOMÁŠKOVÁ

21. 8. 2019
Blahopřejeme

Rozloučili jsme se s našimi občany:
František HAAS
Karel SKLENIČKA
Dana JURINOVÁ

6. 9. 2019 (85 let)
9. 9. 2019 (75 let)
17. 10. 2019 (65 let)
Čest jejich památce

Zprávy z obecního úřadu
HOSPODAŘENÍ OBCE BRAŠKOV K 30. 10. 2019
příjmy rozpočtu

výdaje rozpočtu

Povinné „þipování“ psĤ
Od 1. 1. 2020 bude povinné oþkování psa
proti vzteklinČ platné pouze v pĜípadČ,
že MHpes oznaþený mikroþipem
ýíslo mikroþipu musí být zaznamenáno
Y dokladu o oþkování psa (pas, oþkovací
prĤkaz)
ŠtČĖata musí být oznaþena mikroþipem
QHMSR]dČji v dobČ prvního oþkování proti
vzteklinČ
Mikroþipem nemusí být oznaþeni psi
V jasnČ þitelným tetováním provedeným
pĜed 3.  
Bez názvu-141 1

14.10.2019 13:45:11

Zprávy z obecního úřadu
PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV  LISTOPAD 2019
NÁZEV PROJEKTU

POPIS PROJEKTU

Rekonstrukce ul. V ZÁTIŠÍ

KOMUNIKACE, CHODNÍKY, VJEZDY, STEZKY
Rekonstrukce zbývající části komunikace bude provedena jako obytná
zóna (bez chodníku)
Oprava komunikace bude provedena jako obytná zóna (bez chodníku)

Rekonstrukce ul. V DUBINÁCH

Oprava komunikace s přilehlým parkovacím pásem bez chodníku

Rekonstrukce ul. U SBĚRNÉHO DVORA

Oprava komunikace bez chodníku s rozšířeným zeleným pasem a obratištěm

Rekonstrukce ul. U DUBU

Rekonstrukce ul. AKÁTOVÁ II. část

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY v Kč

PŘIPRAVENOST
PROJEKTU

Úprava projektové dokumentace
1 110 000 Vydáno stavební povolení
Úprava projektové doku1 049 000
mentace
1 755 000

MANAŽER
PROJEKTU
Ing. Dolejšová
Ing. Vacek
Ing. Doksanský
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 1/2020

Ing. Dolejšová
Ing. Weber

Rekonstrukce ul. POD HORKOU

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

9 000 000 Vydáno stavební povolení

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

Výstavba (prodloužení) chodníku ul. BEZDĚKOVSKÁ

Dokončení chodníku podél rodinných domů až k lesní cestě Kamenka

Stezka BRAŠKOV, VALDEK – DRUŽEC

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

15 000 000 Připravuje se studie

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

Výstavba (prodloužení) chodníku,
ul. KARLOVARSKÁ – CYKLOSTEZKA

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

Propojení ulic V PODLÍSKÁCH a BRIGÁDNÍKŮ

TEPELNÁ ČERPADLA do obecních objektů
ELEKTROMOBILITA
Rekonstrukce místního ROZHLASU

Jedná se o propojení ulic V Podlískách a Brigádníků v horní části u plynové stanice
STAVBY A ZAŘÍZENÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
Oprava objektu bývalého COOPu. V objektu budou zřízeny služby pro
občany
Přístavba garáže a zázemí v místě malého skladu vedle hasičské zbrojnice
Výměna zdrojů tepla v obecních objektech za tepelná čerpadla
Pořízení nabíjecí stanice pro elektrovozidla
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

CENTRUM SLUŽEB
Rozšíření – HASIČSKÁ ZBROJNICE

Úprava projektové dokumentace
Vydáno stavební povolení
700 000 04/2019 bylo požádáno
o dotaci z MAS
Vydáno stavební povolení
700 000 04/2019 bylo požádáno
o dotaci z MAS

3 200 000
—

20 000 000
4 000 000
—
—
1 000 000

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
Obnovení polní cesty a odvodnění, DUBINY –
VESELOV

Výsadba zeleně okolo asfaltového parkoviště před hřbitovní zdí. Doplnění zeleně v areálu hřbitova
Obnovení polní cesty a vybudování odvodňovacího žlabu od dubové aleje
směr les Veselov (katastr Velká Dobrá)

PROTIHLUKOVÝ OCHRANNÝ VAL podél D6

Vybudování zemního valu a jeho ozelenění podél komunikace D6.

Na všechny uvedené projekty hledá Obec Braškov vhodný dotační titul

Připravuje se studie a
rozpočet
Úprava projektové dokumentace
Vypracovaná studie
Podána žádost o dotaci
—
—
—

500 000 Vypracovaná studie
1 000 000 —

Systém pro RYCHLOU DISTRIBUCI HLASOZavádění moderních technologií pro rychlejší informovanost obyvatel,
VÝCH ZPRÁV varovného nebo infor. charakteru
500 000
např. MOBILNÍ ROZHLAS
při mimořád. událostech
Oprava objektu správce, kolumbária, márnice, úprava vstupu prostranOprava areálu HŘBITOVA Pletený Újezd
3 000 000
ství
INFORMAČNÍ SYSTÉM OBCE
Obecní webové stránky jejich správa, noviny
500 000
VÝTVARNÁ DÍLNA – rekonstrukce oploRekonstrukce stávajícího oplocení, rozšíření zpevněných ploch z betocení, rozšíření zpevněných ploch a jejich
nové dlažby. Přestřešení (prodloužení stávající střechy přes zpevněnou
1 000 000
plochu.
přestřešení
Tvorba nebo aktualizace strategických dokumentů obce (např. koncepce
PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD BRAŠKOV – nástroje pro komunikace s veřejností, koncepce hospodaření s vodou, strategie udr1 000 000
komunikaci s veřejností
žitelného rozvoje odpadového hospodářství, strategie rozvoje veřejné
zeleně, atd.)
Doplnění vodorovného a svislého dopravního značení, měřiče rychlosti,
DOPRAVNÍ BEZPEČNOST V OBCI
označení přechodových míst mimo obec, realizace nových přechodových
1 000 000
míst a přechodů, atd.
PODZEMNÍ KONTEJNERY NA KOMUNÁLNÍ Výměna stávajících plastových kontejnerů na sklo na umístěných na
—
ODPAD
veřejných prostranstvích v obci
KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
Pořízení komunální techniky k úklidu veřejných prostranství
1 500 000
SPORT, HŘIŠTĚ, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Výstavba sportovní haly na fotbalovém hřišti včetně zázemí (šatny, soc.
Výstavba SPORTOVNÍ HALY vč. zázemí
zařízení, tribuna pro diváky, vzduchotechnika atd.) Hala bude umístěna
30 000 000
v prostoru stávajících fotbal. kabin
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ s umělým povrchem Výstavba hřiště s umělým povrchem, mantinely, ochranným oplocením,
4 000 000
na fotbalovém hřišti
osvětlením. Hřiště bude určeno pro více sportů
Pořízení nového zastřešení včetně prostoru pro občerstvení, výměna
Oprava FOTBALOVÉ TRIBUNY
6 000 000
sedadel, osvětlení
Nákup DODÁVKOVÉHO VOZIDLA PRO JED- Dodávkové vozidlo na převážení materiálu a osob pro jednotku Sboru
1 500 000
NOTKU SDH
dobrovolných hasičů
Výstavba KOMUNITNÍHO CENTRA pro volno- Objekt pro aktivity zájmových skupin a spolků, úprava prostranství
5 000 000
časové aktivity
pozemku a infrastruktury
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZELEŇ, VODNÍ PLOCHY, POLNÍ CESTY
Revitalizace BRAŠKOVSKÉHO POTOKA,
výstavba rybníku

Připravuje se projektová
dokumentace

—

Ing. Dolejšová
Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová
Bečka
Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová
Bečka
Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Bečka
Ing. Dolejšová
Ing. Weber
Ing. Dolejšová
Ing. Vacek
Ing. Dolejšová
Horník, Votava
Ing. Dolejšová
Ing. Dráb
Ing. Dolejšová
Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Ing. Vacek
Laitner
Ing. Vacek
Laitner

—

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová

Připravuje se projektová
dokumentace

Ing. Dolejšová
Votava

Podána žádost o dotaci

Ing. Dolejšová
Ing. Vacek

Připravuje se studie

Ing. Dolejšová
Ing. Vacek

Vypracovaná studie

Připravuje se studie
—
Vydáno stavební povolení,
úprava projektové dokumentace
Vypracovaná studie
Připravuje se projektová
dokumentace
Podána žádost o dotaci
Připravuje se studie

Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz
Ing. Dolejšová
Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Ing. Vacek
Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová
Hornik, Votava
Ing. Dolejšová

Podána žádost o územní řízení,
Ing. Dolejšová
6 000 000 zpracovává se projektová dokuIng. Kolrusz
mentace pro stavební povolení
Ing. Dolejšová
Probíhá průběžně v jarních
—
Ing. Kolrusz
a podzimních měsících
Bc. Novotná
Ing. Dolejšová
Probíhá průběžně v jarních
—
Ing. Kolrusz
a podzimních měsících
Bc. Novotná
80 000 Vypracovaná studie

Ing. Dolejšová

1 500 000 Vypracovaná studie

Ing. Kolrusz

— Vypracovaná studie

Ing. Kolrusz
Ing. Dráb

Zprávy z komisí
JAK DÁL S ODPADY
Ukončení skládkování směsného odpadu a současně zahájení jeho energetického využívání v adaptovaném ZEVO v elektrárně Mělník je plánováno na rok 2024. Tuto investici
zajišťuje ČEZ, který počítá s odstavením dvou zastaralých kotlů v uhelných elektrárnách. ZEVO
je zkratka pro tzv. Zařízení pro energetické využití odpadu. Tato technologie je v západní Evropě
používána již řadu let pro zbytkový komunální odpad, který nelze recyklovat k opětovnému využití. Jedná se o pokrokové technologie spalování, jejichž součástí jsou přísně kontrolované emise.
Naopak skládky mají na přírodu a životní prostředí nekontrolovatelné negativní a dlouhodobé
dopady. Do tohoto termínu však v souladu s nutností zkvalitnění třídění a současně přípravou
nového zákona o odpadech bude docházet k systematickému zdražování jak poplatku za
skládkování, tak poplatku od občanů. Ani spalování odpadu však není zadarmo, vyjde na
1500 až 1700 Kč/t. Prodraží se též doprava do vzdálenějšího Mělníka. Proti dalšímu nárůstu
dopravy silniční protestuje již řada obcí. Proto se počítá převážně s dopravou po železnici. Vybudování tzv. Překládací stanice je optimální v blízkosti stávající skládky. V případě Kladenska
jde o skládku Rynholec, v jejíž těsné blízkosti je naštěstí železniční trať. Toto je jeden ze závěrů
Odborného semináře „Jak dál s odpadem“ pro Středočeský kraj, konaného 28.3.2019.
V našem obecním výrazně motivačním systému to znamená zdražování všech barevných
známek pro 14denní a zejména týdenní svoz směsného (tedy netříděného odpadu).
Nadále jsme však přesvědčeni, že tento systém má budoucnost právě pro spravedlivější
řešení. Kdo lépe třídí, méně platí. Roční poplatek, rozdělený na všechny obyvatele nemovitosti (poplatníky) odpovídá úrovni třídění, respektive četnosti svozů směsného odpadu. Pro
týdenní svoz je to 2600 Kč, pro 14denní 1600 Kč a pro dvouměsíční 690 Kč na nemovitost za rok.
Notoričtí odmítači třídění, kteří mají plasty v popelnici se vystavují riziku, že nebude nádoba
vysypána. Svozová firma chystá totiž namátkové vážení před výsypem.
Pokud u nemovitosti není zahradní kompostování biologického odpadu (nejlepší řešení), pak
nezbývá než 14denní svoz bioodpadu od domu v hnědé nádobě za cenu ročního pronájmu 720
nebo 920 Kč podle velikosti nádoby. Plasty a papír se sváží měsíčně od domu v pytlech s logem
AVE a nalepenou známkou (20 kč za sadu). Další podrobnosti jsou součástí Přílohy č. 2 nové
OZV (Obecně závazné vyhlášky) o stanovení poplatku za komunální odpad. Zásadní změna této
nové vyhlášky od nového roku 2020 je Ohlašovací a registrační povinnost plátce poplatku (majitele nemovitosti). Tuto povinnost v souladu se zákonem splní tím, že správci poplatku
(obci Braškov) oznámí k datu úhrady poplatku, nejpozději však do 31. ledna náležitosti
uvedené v Příloze č. 1 k této vyhlášce, a to za každou vlastněnou nemovitost. Kromě
jména a adresy uvede zvolené typy vývozu odpadu. A, B, C se týkají směsného odpadu,
D, E kompostovatelného bioodpadu a F plastů a papíru.

U nemovitostí obývaných jedinou osobou věku 70 let a více, bude řešena možnost slevy poplatku.
Přiložená vyhláška může ještě doznat drobné změny po projednání v obecním zastupitelstvu.
Závěrem zbývá připomenout, že třídit odpad je povinnost ze zákona a že odpad se stává majetkem obce pouze za podmínky, že jej občan uložil na místa určená Obecně závaznou vyhláškou.
Ing. Petr Vacek,
místostarosta

Ing. Jiří Kolrusz,
komise životního prostředí

VYLOUČENÍ TRANZITNÍ KAMIONOVÉ DOPRAVY Z OBCE  SOUČASNÝ STAV
Tranzitní kamionová doprava extrémně zatěžuje čtyři obce ležící na silnicích II/118 a III/0063. Zvláště
obec Braškov je silniční dopravou enormně zatěžována. Protínají ji nejen silnice II/118 a III/0063,
používané kamiony s cílem obejití dálničních poplatků, ale protíná ji dokonce i dálnice D6, která v
těsné blízkosti obytné zástavby odděluje od obce osadu Toskánka. Šíře ani konstrukce těchto silnic
II. a III. třídy nejsou samozřejmě pro těžkou dopravu určeny. Provozem kamionů dochází
k odlamování krajnic a velmi nebezpečným situacím při míjení s vozidly v protisměru.
Kromě toho se v zastavěné části Braškova těžká doprava pohybuje 1 až 1,5 m od obvodového zdiva rodinných domů, což je šíře chodníků. Dochází samozřejmě i k nadměrným
vibracím ohrožujícím statiku staveb, nadměrnému hluku a vývinu škodlivých zplodin PM
10, NOx a benzo a pyrénu. Jednou z ohrožených staveb je i modernizovaná budova mateřské
školy s přilehlou zahradou. Obec Braškov je vyjmenována i v seznamu ohrožených obcí
v „Programu zlepšování kvality ovzduší středočeského kraje“, řešeného Ministerstvem
životního prostředí.
Po intenzivním jednání se všemi dotčenými úřady a odbory dopravy a policie Magistrátů měst Kladna
a Berouna, Krajskou správou a údržbou silnic (KSUS) a Krajského úřadu jsme již dne 16. 12. 2014
všem zaslali žádost „Vyloučení tranzitní těžké nákladní dopravy z obce Braškov“ včetně návrhu na
Dopravně inženýrská opatření (DIO). Ten obsahoval Návrh objízdné trasy na 3 mapách A4, zdůvodnění a přínosy řešení. Příslib KSUS na realizaci se však postupně vytratil. Je zřejmé, že optimální a
konečné řešení celého dopravního problému spočívá v realizaci obchvatu Kladna podle projektu „I/61
propojení D6 a D7 I.etapa“. Realizace je však velmi vzdálená. Zatím je plánovaný termín zahájení
rok 2023. Proto náš původní návrh z roku 2014 spočívá logicky v současném nejkratším
spojení z Kladenské průmyslové zóny po silnici I. třídy I/61 přes jedinou obec Přítočno na
D6, poté na D0 s možností odbočit na D7, D5, D4, D1, atd. Například trasa Kladno–Beroun
se tak prodlouží o pouhých 17 km, avšak doba jízdy se zkrátí o 8 minut.
V současnosti však kamiony bloudí po II/118, III/0063 a ohrožují životní prostředí a bezpečnost
provozu ve čtyřech obcích – Velké Dobré, Braškově, Kyšicích a Chýňavě, protože je zmatečným dopravním značením avizována neprůjezdnost II/118 na trase. Pod Malými Kyšicemi je
totiž opravován most přes potok Kačák, který tento provoz těžké nákladní dopravy nevydržel.

Kromě toho silnice nejen v tomto úseku, ale i před Berounem do údolí Berounky, má doslova horský
charakter. Nejde jen o extrémní sklon, ale i serpentýny s velmi malými radiusy na silnici II. třídy
s nedostatečnou šířkou. Zmíněná rekonstrukce mostu je pouze první stavbou. Při druhé stavbě
mají být budovány opěrné betonové zdi, které mají zabránit utržení příkrých lesních svahů do údolí
Kačáku pod kamiony na vnějších stranách zatáček. Půjde zřejmě o nesmírně rozsáhlou a nákladnou
stavbu, která bude mít devastační účinky na lesní porost. Nutno podotknout, že tato silnice je velmi
frekventovaná pravidelnou autobusovou dopravou mezi městy Kladnem a Berounem a je jenom
otázkou času, kdy dojde při potkávání autobusů s kamiony k neštěstí.
Ještě dlouho před rekonstrukcí dotčeného mostu, dne 1.3.2017 se obce Braškov, Kyšice, Železná a
Velká Dobrá obrátily společně s písemnou žádostí na KSUS (s kopií na hejtmanku Kraje). KSUS nám
dopisem 7. 4. 2017 doporučila připojit se k projektové přípravě, která již probíhá pro obce na trase
II/101 (Kladno – Rudná), kde podobně bloudí kamiony přes 5 obcí. Na tuto výzvu jsme reagovali
žádostí o připojení k projektové přípravě dopisem dne 18.4.2017. Naše žádost zůstala bez odpovědi
a proto jsme se dne 14. 8. 2017 obrátili s žádostí i na odbor dopravy středočeského kraje. Na tuto
žádost jsme rovněž nedostali odpověď.
Snaha Ministerstva životního prostředí na poradě 5.12.2017 o řešení jednotné metodiky obcí
pro žádost zákazu tranzitu 12 t také vyšla naprázdno, přestože na poradě byli přítomni zástupci
všech dotčených úřadů včetně Ministerstva dopravy. Teprve 17. 4. 2018 jsme na náš písemný dotaz
obdrželi z Ministerstva dopravy vyčerpávající informaci o postupu při zákazu tranzitní dopravy přes
obce na silnicích II. a III. tříd včetně jednoznačné Metodické příručky z 1. ledna 2016! Vzhledem k
tomu, že podle příručky k vydání tohoto zákazu je oprávněna ORP, obrátili jsme se s žádostí
o vydání zákazu tranzitu znovu na odbory dopravy měst Kladna a Berouna a současně
na Krajské ředitelství Policie, Krajskou správu a údržbu silnic a Ministerstvo životního prostředí.
Namísto odpovědi ve smyslu Metodické příručky nám odbor dopravy Kladenského magistrátu
doručil pozvánku na projednání Oznámení zahájení řízení k již zmíněné opravě mostu (1. stavba) a
souvisejícím uzavírkám silnic na den 1. 3. 2019. V souvislosti se záměrem 2. stavby (opěrné zdi) je
evidentní, že je ignorována Metodická příručka s cílem nadále používat tuto nebezpečnou
zkratku na II/118 pro tranzitní kamionovou dopravu. Proto jsme požádali o naléhavou
pomoc přímo Ministra dopravy JUDr. Vladimíra Kremlíka dopisem 9. září. V dopisu kromě
rozboru našeho šestiletého úsilí navrhujeme zrušit celou druhou ﬁnančně nákladnou a k životnímu
prostředí nešetrnou etapu, spočívající ve výstavbě opěrných betonových zdí. Pro tranzitní nákladní
dopravu navrhujeme využívat primárně určenou dálniční síť. V našem případě nejkratším spojením
po I/61 na D6, pražský okruh a další dálniční síť. Poté silnici II/118 v souladu s Metodickou
příručkou jednoznačným dopravním značením zakázat pro tranzitní kamionovou dopravu.
Odpověď ministra dopravy dopisem ze dne 4. října není příliš vstřícná ani konkrétní. Po obecném
výčtu souvisejících známých zákonů o silničním provozu konstatuje, že (cituji) …„situace je typickým příkladem, kdy je vhodné a možné aplikací § 24a zákona o pozemních komunikacích
vymístit ze silnic II/118 a III/0063 tranzitní nákladní dopravu …12 t a více…“. V předchozím odstavci se ale uvádí: „Jelikož se jedná o působnost vyplývající ze zákona o silničním
provozu podřízeného správního orgánu, nemůže do této působnosti Ministerstvo dopravy
jakýmkoliv způsobem zasahovat.“
Z médií je známo, že návrh Ministerstva dopravy na zpoplatnění některých vybraných silnic I. třídy
není vhodným řešením, spíše naopak. Došlo by tím ještě k větší zátěži ostatních silnic I., II. a III. tříd.
Stejně jako obec Braškov, se takovému návrhu brání mnoho obcí a měst. Zřejmě proto v hlavních
zprávách ČT1 dne 1.10.2019 vystoupil ministr Vladimír Kremlík s tím, že v souvislosti s přechodem
na satelitní mýtný systém pro kamiony se již chystá zpoplatnění nejen všech silnic I. třídy, ale II. a
III. tříd. Satelitní mýtný systém umožní jednoduše sledování pohybu každého kamionu. Potom již
půjde pouze o důslednost a dobrou vůli všech dotčených institucí včetně Dopravní Policie ČR, zda je
ochrana životního prostředí a lidského zdraví skutečně míněna vážně.
Ing. Jiří Kolrusz,
komise životního prostředí

Kamiony v Braškově

! ! ! ! ! ! ! Č I Š TĚ N Í KO M U N I K AC Í V N A Š Í O B C I ! ! ! ! ! ! ! !
OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE VE

ČTVRTEK 28. 11. 2019 OD 8:00 DO 14:00 HOD.

PROBĚHNE ČIŠTĚNÍ VŠECH KOMUNIKACÍ V OBCI BRAŠKOV, ŽÁDÁME OBČANY

NEPARKUJTE AUTA NA KOMUNIKACI

PRO ODSTAVENÍ AUT JE MOŽNO VYUŽÍT PARKOVIŠTĚ U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ

Zprávy z komisí

Knihovna

REKONSTRUKCE TRIBUNY NA FOTBALOVÉM
HŘIŠTI

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ? VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH

Dalším připravovaným projektem Obce Braškov je rekonstrukce stávající fotbalové tribuny na
Stadionu Jaroslava Valeše. Stávající tribuna vybudovaná svépomocí v 60. letech se blíží ke konci
své životnosti. Obec Braškov nechala zpracovat architektonickou studii od Ing. arch. R. Dragouna.
Konstrukce tribuny je navržena z dřevěných lepených vazníků bez sloupů a její zastřešení bude
protaženo až k novému objektu Muzea sportu. Vznikne zde tak tribuna s výhledem bez sloupů
a zastřešené posezení u občerstvení.
Po zpracování projektové dokumentace, rozpočtu stavby a vydání stavebního povolení bude
Obec Braškov hledat vhodný dotační titul k financování této stavby.
Ing. arch. Kateřina Dolejšová,
předsedkyně stavební komise

BELETRIE
Bauer , J. : Tajemná alchymistka
Bílek , J. : Prokletí vladyckého rodu
Boček , E. : Aristokratka a vlna zločinnosti na
zámku Kostka
Boček , J. : Událost. Fantastický román
Ciprová , O. : Drahomíra
Černá , J. : Dům v podhradí
Devátá , I. : Džungle v kuchyni
Erskinová , B. : Strom duchů
Hanibal , J. : Johana z Rožmitálu

Jindra , J. : Jed pro kralevice
Jindra , J. : Válka královen
Keleová – Vasilková , T. : Tři sestry
Klevisová , M. : Zlodějka příběhů
Klevisová , M. : Ostrov šedých mnichů
Lancová , L. : Těžká noc
Steel , D. : Přes nepřízeň osudu
Steel , D. : Vévodkyně
Vondruška , V. : Právo první noci
Rohál , R. : Karel Gott. Umělecký a soukromý život
Věra Přibylová, knihovnice

PŮJČOVNÍ DOBA: STŘEDA 16.00–18.30

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE
Jiří Hanibal : Johanka z Rožmitálu
Píše se rok 145O. Ovdovělý zemský správce Jiří z Poděbrad hledá ženu, která by spravovala jeho
domácnost a byla opatrovnicí jeho dětí. V Johaně z Rožmitálu ovšem nenachází pouhou hospodyni,
ale především moudrou a výtečnou rádkyni , schopnou citlivě zasahovat i do politických záležitostÍ
a to v nelehké době, kdy je země nábožensky rozdělena mezi katolíky a kališníky a kdy je zemský
správce a později český král Jiří z Poděbrad nucen vést spory s papežem a války s Matyášem
Korvínem. Stejně jako každé jiné manželství ovšem i svazek Johany s Jiřím zažívá časy dobré i zlé…
Jaromír Jindra : Válka královen
Román nás zavádí do doby tzv. války královen – Elišky Přemyslovny a její nevlastní matky Elišky
Rejčky. Boj se vede všemi dostupnými prostředky včetně intrik, jedu či zrady. Nepřehledné situace
využívá české panstvo ke vzpouře proti králi Janovi z Lucemburku…
Robert Rohál : Karel Gott
Čtenáři se v této knize dočtou o zpěvákově dětství i nelehké cestě ke slávě a nebudou ochuzeni ani
o podstatná data jeho famózní kariéry a o přehled pěveckých partnerek. Nechybí ani podstatné věci
ze soukromého života.

VÝSTAVBA RYBNÍKU A DVOU TŮNÍ NA
ČERNÉM BRAŠKOVSKÉM POTOCE
Obec Braškov připravuje nový projekt pod názvem: Úprava vodního režimu v povodí Černého
potoka. Pod tímto názvem se skrývá rozsáhlá úprava toku Černého potoka o délce 647 m. Dále
se zde počítá s vybudováním nového rybníku v místě mezi stávajícím potokem a ořechovou
alejí. Plocha vodní hladiny rybníku by měla dosahovat 3 400 m2 s obsahem vody 1 800 m 3. Dále
by na upraveném toku potoka měly vzniknout dvě protékané tůně s plochou hladiny 1 100 m 2 .
V další fázi projektu bude provedena výsadba stromů, keřů a travnatých ploch. Vzniknou zde i
odpočinkové plochy pro návštěvníky.
Ing. arch. Kateřina Dolejšová,
předsedkyně stavební komise

Okénko pro děti
NOVÉ KNIHY PRO VÁS:
Braunová , P. : Ema a kouzelná kniha
Čapek,K. : Devatero pohádek
Dahl , R. : Karlík a továrna na čokoládu
Lindgrenová , A. : Pipi Dlouhá punčocha
Lobel , A. : Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc
Malá , E. : Zpívánky

Nilsson , F. : Ve škole se dějou věci !
Pospíšilová , Z. : Kouzelná třída
Pospíšilová , Z. : Kouzelná třída v ZOO
Řehounek , J. : Pohádky mašinky Lízy
Štíplová , L. : Podivuhodné příběhy Čtyřlístku
Štorch , E. : Lovci mamutů
Žáček . J. : Aprílová škola
Věra Přibylová, knihovnice

PROSINEC
Koleda, koleda, Štěpáne,
co to neseš ve džbáně?
Nesu, nesu koledu,
upad jsem s ní na ledu.

REKONSTRUKCE UL. U DUBU
Ke konci letošního roku bude Obec Braškov opět podávat žádost o dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR a z podprogramu Podpora obnovy a rozvoj venkova – Podpora obnovy místních
komunikací, se pokusíme získat dotaci ve výši 5 000 000 Kč na rekonstrukci komunikace v ulici
U Dubu. Celkové náklady na opravu této ulice byly vyčísleny na 7 057 000 Kč. Zda dotaci získáme bychom mohli vědět již v polovině příštího roku.
Ing. arch. Kateřina Dolejšová,
předsedkyně stavební komise

OPRAVA STUDÁNKY POD STAVIMATEM
Ti z vás, kteří chodí na procházky polní cestou pod Stavimatem, si mohli všimnout opraveného
přístřešku studánky. Studánka je zde odnepaměti a její stav se stal pomalu havarijním. Oprava
kamenných stěn, nového zastřešení a kovových vrátek proběhla již koncem srpna a začátkem
září. Sponzorem rekonstrukce byla společnost ČNES dopravní stavby a.s., která obci věnovala
dar ve výši 49 000 Kč, ze kterého byla pokryta většina nákladů rekonstrukce.
27.10. 2019 byla pak studánka slavnostně vysvěcena Otcem Markem ze strahovského kláštera.
Ing. arch. Kateřina Dolejšová,
předsedkyně stavební komise

Není-li prosinec studený,
bude příští rok hubený.
Když v prosinci hrom ještě hučí,
v roce příštím stále vítr fučí.

Psi se na mě sběhli,
koledu mi snědli.

Lepší Vánoce třeskuté
než tekuté.
0 svatém Mikuláši snížek
často práší.

z knihy Zuzany Kolaříkové PRANOSTIKY

Svatá Lucie noci upije,
ale dne nepřidá.

Výtvarný kroužek při OÚ Braškov
Již pátým rokem mohou děti navštěvovat Výtvarný kroužku při OÚ Braškov. Děti se schází pravidelně každý pátek od 16 do 18 hodin ve výtvarné dílně v podkroví OÚ Braškov, pod vedením paní
knihovnice Věry Přibylové, Kateřiny Dolejšové a nové posily Olgy Dolejšové a dvou asistentů Adriany
Svobodové a Jana Kovařovice.
Teď před Vánocemi malé výtvarníky ještě čeká zdobení perníčků a výroba dárků. V průběhu roku se
pak zúčastňují mnoha výtvarných soutěží a zkouší tvořit z různých materiálů.
Ing. arch. Kateřina Dolejšová, vedoucí kroužku

Hasiči informují
Jednotka sboru dobrovolných hasičů JPO III vyjela
od posledního-srpnového vydání BN celkem k 11
událostem. Z toho 8x na požár, 2x na Technickou
pomoc a 1x byla událost překlasifikována na
planný poplach. K nejzajímavějším výjezdům
patřil určitě požár v domově důchoců v Unhošti.K
požáru byla jednotka vyslána s oběma CAS.Jednotka dojela na místo jako druhá hned po JSDH
Unhošť, která začala rozvíjet 1 vysokotlaký proud
a lokalizovala požár v jedné místnosti. Dále provedla odvětrání objektu přetlakovou ventilací a za
použití termokamery byla uhašena zbylá skrytá
ohniska. Na místo zásahu dorazil i VW Transporter
(1+1) s úklidovou technikou a pomocí vysavače
na vodu byly prováděny úklidové práce po zásahu na zmírnění dopadu požáru na obyvatele objektu.
Dalším náročným zásahem pak byl požár v 8mi patrovém panelovém domě na Kladně, kde se oheň
stoupačkou rozšířil z třetího patra až do patra osmého. K tomuto požáru jednotka vyjela s technikou
LIAZ CAS 25 2500/400 (1+7) a na místě události prováděla celou řadu činností. Jedna skupina v dýchací
technice vytvořila dva útočné proudy „D“ v osmém a devátém patře. Zde dohašovala mírný požár šířící
se z nižších pater přes stoupačky. Druhá skupina prováděla průzkum termokamerou v jednotlivých

patrech a odstraňování doutnající izolace.
Dále jednotka prováděla vyhledávání osob po
okolí, odvětrávání budovy a kontrolu rozvodů
el. energie v poškozených vedeních. Do výbavy jednotky JPO III přibyla výšková technika
v podobě plošiny MP16 na podvozku AVIA.
Vozidlo bylo získáno zdarma, převodem od MV
ČR. Vozidlo bylo opraveno vlastními silami a
po revizi nástavby a STK zařazeno do výjezdu.
Vybavení jednotky JPO V Braškov-Valdek se
rozšířilo díky dotaci ze Středočeského kraje o
nafukovací stan na nouzové přežití s na ovým
topením a osvětlením. Mimo výjezdy členové
jednotky zajišťovali požární asistenci na Dnech města Kladna a prováděli pravidelné školení a výcvik.
Do minulého čísla se nám již nepovedla zařadit fotograﬁe našeho ženského družstva z krajského kola
v požárním sportu, tak jí přidáváme dodatečně.
Závěrem bych chtěl jménem celého Sboru dobrovolných hasů Braškov popřát všem čtenářů příjemné
prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2020.
Za Hasiče Braškov Hugo Laitner

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ
CO NÁS ČEKÁ V SEZÓNĚ 2019–2020:
Letní hasičské soustředění
Před novou sezónou 2019–2020 jsme v srpnu
opět vyrazili na hasičské soustředění. Již
potřetí jsme byli v rekreačním středisku Ludmila v Roztokách u Křivoklátu. Děti si kromě
hasičského tréninku užily i celotáborovou hru
Divoký západ.
V sobotu 7. 9. 2019 jsme jeli na 1. výlet, a
to do pražské ZOO. Objednali jsme autobus
a moc jsme si to i přes malé přeháňky užili.
Akci podpořilo Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy.

STRAŠIDELNÝ HÁJ – v pátek 1. 11. 2019 – jsme již tradičně pořádali soutěže pro děti a letos poprvé
jsme pro větší odvážlivce otevřeli strašidelný dům. Akce se i přes malou přepršku velmi vydařila,
dorazilo rekordních 150 dětí. Děkujeme za odměny všem sponzorům.
ZVEME VÁS:
30. 11. 2019 – dětská Mikulášská nadílka v 15:00 hod v Hostinci U Chalupů. Děti si mohou vyrábět v dílničkách a na závěr přijde Mikuláš s čerty a anděly (nadílku dětem prosím označte jménem).

Závody dorostu na 100 m s překážkami – 8. 9.
2019 jeli 2 děvčata a 2 chlapci na zkušenou na závody
do Pískové Lhoty. Děvčata ve svých kategoriích doběhla na 11. a 16. místě a chlapci na 13. a 17. místě.
Závody v požárním útoku – 14. 9. 2019 družstva
Soptíku a Tazmánů vyrazila bojovat v požárním útoku do Lhoty. Obě družstva byla ve svých kategoriích
na 3. místě.
Závody přípravek – 15. 9. 2019 se naši nejmenší
hasiči z družstva Plamínci poprvé zúčastnili krásných krajských závodů v Libiši u Mělníka.
Z 28 družstev si vybojovali 15. a 18. místo.
Závody v požárním útoku – 21.9.2019 jsme
se již tradičně zúčastnili závodu ve Hřebči.
Bohužel nám výsledky ovlivnila i mašina, kterou budeme muset přes zimu opravit. I přesto
Tazmáni vybojovali 7. místo a Soptíci 6. místo.
Okresní kolo – Závod všeobecné všestrannosti – 5. 10. 2019 jsme se zúčastnili
důležitého závodu, který se přičítá k jarnímu
kolu 2020. Tentokrát se dařilo všem dětem. A
již tradičně je podržela výborná střelba. Soptíci byli obě hlídky výborné a měli jen jeden
nesestřelený terč. A tudíž bezkonkurenčně
získali zlato. Tazmáni běželi také fantasticky
a poprvé zde na okrese se v celkovém čase na vteřinu podařilo vyhrát 2 družstvům. A tak braškovští
a sousedé z Pleteného Újezda vybojovali společné zlato.
Na ZPV se dařilo i našim dorostencům. 2 děvčata vyhrála své kategorie a to bez trestného bodu. A 2
chlapcům se také dařilo, získali 4. a 5. místo.
AKCE – Brigáda 72 hodin – 12. 10. 2019 - již tradičně se také účastníme celorepublikové brigády.
Letos jsme si dali více cílů: 1. postavit bidýlka pro dravce v alejích kolem Braškova, 2. úklid okolí
Braškova – rozdělili jsme se na 3 skupiny. Moc děkujeme za pomoc.
Za odměnu BOWLING – večer 12. 10. 2019 – děti si zasloužily bowling, nejen za vybojovaná zlatá
místa, ale i za práci na brigádě. Akce byla super a byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
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PODĚKOVÁNÍ – jelikož se blíží konec roku, chtěla bych moc poděkovat především vedoucím Evě
Skopové, Karolíně Holerové, Lence Šmídové, Michaele Špačkové, Monice Burgrové, Petře Laitnerové, Šárce Koňaříkové a Pavle Čadové, Hugovi Laitnerovi, Janu Skopovému, Vladimírovi Chalupovi,
Vladimírovi Kamenickému za obětavou a náročnou práci s dětmi, za přípravy na všechny naše akce
a za moře času, který hasičatům věnujete.
Dále bych chtěla poděkovat dorostu Evě Tomáškové, Danielovi Kamenickému a Michalovi Špačkovi,
kteří pravidelně pomáhají na trénincích, závodech a jiných akcích.
Velké díky patří celému sboru za pomoc, Obci Braškov za podporu, SK Braškov za spolupráci a všem
sponzorům.
Šťastné a veselé Vánoce a hodně zdraví do Nového roku 2020.
Markéta Chalupová, hlavní vedoucí Mladých hasičů

MIKULÁŠ, ANDĚL, ČERT
Mikuláš je zase tady,
jde navštívit Vaše mladý,
čertík se svým řetězem,
zlobidla si odveze
a s nimi i andílek,

Nabízíme vám návštěvu Mikuláše, Anděla a
Čerta dne 5. 12. 2019 – potěšíme, postrašíme
a pochválíme vaše děti z Braškova, Toskánky a
Valdeka mezi 17:00–20:00 hodinou.
Cena: co kdo dá --Objednávky na tel.: 777 958 225 (pí. Šmídová)
nebo na e-mailu: fabera23@seznam.cz

nese košík nadílek.

Těšíme se na vás, Hasiči Braškov

Zprávy z MŠ
Prázdniny jsou dávno za námi a naší mateřskou školou opět zní veselý smích. Užíváme si společné
radosti při hraní, malování, zpívání a jsme zvědaví, co všechno se letos dozvíme o světě kolem nás.
Máme za sebou spoustu krásných akcí, které si děti velmi užily – návštěvu divadla, hudební představení, vystoupení klauna Pepína a spoustu akcí máme ještě před sebou. Ve čtvrtek 31. 10. jsme pro rodiče
uspořádali tvořivé odpoledne na téma ,,Veselé dýňování“. Děti si společně s rodiči vyrobily dýňového
strašáka a dýňovou lucernu. Odpoledne plné pohody se vydařilo a všichni jsme si ho moc užili. Čas nám
utíká jako voda a všechny děti se již těší na blížící se Vánoce. Adventní čas budeme věnovat přípravám
na Mikulášskou diskotéku s nadílkou, nácviku vánoční besídky pro rodiče a výrobě vánočních dárků.
Nacvičujeme hudební pásmo na slavnostní rozsvícení vánočního stromečku v Braškově, kde s dětmi
vystoupíme a užijeme si předvánoční atmosféru. Také nás ještě čeká vánoční tvořivé odpoledne pro děti
a rodiče, kde si děti společně s rodiči vyrobí vánoční svítilnu a vánoční stromeček. Těšíme se na všechny
a věříme, že si předvánoční atmosféru a společné akce užijeme.
Kolektiv MŠ Braškov

Křížovka
Mládě
dravého
ptáka

Velké
množství
hmyzu

Solmizační
slabika

Název
sportovního
klubu

Plevelovitá
rostlina

Zájmeno
ukazovací

Italský vítr

Vznášet se

Zvolání na
koridě

Citoslovce
mečení

Součást
pluhu

Změna
ohniskové
vzdálenosti

Osobní
zájmeno

Časová
jednotka

Jednotka
délky
(Rakousko)

Obrněné
vozidlo

Rostlina

Citoslovce

Hluk
Sovětský svaz
(zkr.)

Číslovka
Jen (německy)
1. díl tajenky

O něčem

Německý
určitý člen

Vánoční
píseň

Okresní
výbor (zkr.)

Dopravní
prostředky

Citoslovce

Šplhavý pták

2. díl tajenky

Cizokrajná
rostlina

Radium
(chem. zn.)

Hlíza tropických
rostlin

3. díl tajenky

Král. voj. letectvo (angl. zkr.)

Citoslovce
smíchu
Citoslovce
posměchu

Hvězda (angl.)
Červ

Mongolský
pastevec

Značka kol

Aromatická
rostlina

Útok

Jméno psa

Rostlina
(ovocný strom)

Mořské
pobřeží

Oblastní rakousAuto na odvoz ká škola (zkr.)
popela
Cizí mužské
jméno

Úředník ve
Spartě

Souhlas

Mravovědec

Část rostliny

Občerstvení
v přírodě

Uskutečnitel

Všechno
Citoslovce
radosti

Vzdálit se

Pytel
Alkoholický
nápoj

Textilní látka

Středoasijská
vesnice

Evropan

Patlanina

Ještěrčí
kůže

Přízemí
(hlediště)

Sídlo v
Nizozemsku

Zásobníky
obilí

Geologická
vrstva prvohor

Střed
(slovensky)

Úd (zastarale)

Lidové nakladatelství (zkr.)

Zámek u HK
Pila

Dálný Východ

Rydberg
(jednotka práce)

Úder v boxu
Hnací strojek

Úbytek

Vyvýšeniny

Italský
cyklista

Poslední
Rožmberk

Tržiště

Místo nářečně

Stažení svalů

Vodní tok

Ekonomické
oddělení

Opice

Rival

Podnik
v Hlinsku

Souhlas
(slovensky)

MPZ
Indonésie

4. díl tajenky
Potápěcí
zařízení

Přetížení
(angl. zkr.)

Značka
tenisek

Kyselá
pochutina

Rytířský
čekatel

Tranz. tel.
kompl.
telegrafu
(zkr.)

Zeleninové
pokrmy

Starořekové

Pomůcka: Aru, Elle, ENOS, Kats, ORŠ, Ri, Ry, TTKT
aktuální informace a starší čísla BN naleznete na webu: www.braskov.cz
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