BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

prosinec 2021

Slovo starosty

Pozvánka
Všichni občané jsou srdečně zváni na

15. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV

Ročník: 31 Číslo: 4

Vážení spoluobčané,

prostor vyhrazený aktuálnímu „slovu starosty“ chci využít k poděkování paní Věře
Přibylové, která již více než 60 let vede naši knihovnu a která se rozhodla ke konci roku
skončit. Tak dlouho nelze dělat žádnou práci, aniž by člověk to, co dělá, nemiloval. A že

které se koná

paní Přibylová svou práci miluje, bylo všem patrné při každé návštěvě naší knihovny.

V PONDĚLÍ 6. 12. 2021 V 16.00 HOD. V RESTAURACI

A těm, kteří naši knihovnu z jakéhokoliv důvodu nebyli schopni fyzicky navštívit, to

„NA VALDEKU“
s tímto programem:

bylo patrné vždy, když jim paní Přibylová s batohem na zádech knihy osobně donesla
až domů. Za důsledné naplňování hesla „když někdo do knihovny přijde, má odejít
s knihou“ a za poctivý výkon knihovnického řemesla se paní Přibylová dočkala řady
významných ocenění. Vedle toho po dlouhá léta spolupracovala rovněž s naší školkou

1.

Zahájení

2.

Zpráva o ﬁnančním hospodaření obce k 31. 10. 2021

3.

Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2021, schválené radou obce

4.

Návrh rozpočtového opatření č. 10 na rok 2021

5.

Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a střednědobý výhled na rok 2023 a 2024

6.

Návrh rozpočtu MŠ na rok 2022 a střednědobý výhled na rok 2023 a 2024

7.

Program rozvoje obce – aktualizace prosinec 2021

Zpět do současnosti. V příštím roce bychom rádi pokročili v revitalizaci Černého potoka,

8.

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací pro SK Braškov z.s. a SDH Braškov

a to včetně výstavby rybníka pod čistírnou odpadních vod. Vše s cílem podpořit na

na rok 2022

lokální úrovni zadržení vody v krajině. Věnovat se chceme rovněž chodníku na Družec

Výběr zhotovitele a smlouva o dílo na údržbu zeleně v obci Braškov

a workoutovému hřišti na Braškově u rybníka. O dalších uvažovaných záměrech Vás

10. OZV č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

pravidelně informujeme v Programu rozvoje obce Braškov a uvítáme jakoukoliv Vaši

11.

OZV č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z ne-

zpětnou vazbu.

movité věci

Každý z nás by měl občas zpomalit a zamyslet se nad vlastním životem, nad vztahy,

9.

12. Smlouva o dílo s ﬁrmou Uno Society s.r.o. na přípravu a podání žádostí

děti a výtvarný kurz pro dospělé. Možná jsem na mnoho dalšího zapomněl, ale kdo
chce s paní Přibylovou zavzpomínat na léta minulá, bude mít příležitost na nejbližším
Zastupitelstvu obce Braškov, kde celoživotní přínos paní Přibylové občanům Obce
Braškov formálně oceníme.

které má se svými nejbližšími, i s těmi, kteří mu až tak blízcí nejsou. Každý z nás

o poskytnutí dotací od MMR ČR (ul. V Zátiší, ul. U sběrného místa a kulturní

by měl občas rozjímat. Blíží se advent. Adventní období bylo vždy dobou zklidnění a

dům Na Valdeku)

rozjímání. Budete-li mít jen trochu příležitost, prosím, využijte této doby k rozjímání.

13. Dohody o provedení práce se členy zastupitelstva
14. Smlouva o spolupráci s UNHfree.net., z.s.
15. Určení zastupitele pro spolupráci s MMK při pořízení Zprávy o uplatňování
územního plánu
16. Dar 100.000 Kč od Obce Velká Dobrá na pořízení zásahového vozidla pro
jednotku SDH Braškov
17.

a lásku k četbě jistě zažehla u nejednoho z předškoláků. Vede i výtvarný kroužek pro

Poděkování paní Přibylové za 60 let práce v místní knihovně

Zanedlouho vstoupíme do roku 2022. V letošním roce jsme museli zrušit celou řadu
oblíbených společenských akcí. Aby se situace v roce 2022 zlepšila, a zase jsme se
mohli svobodně a beze strachu scházet, považuji za nesmírně důležité, abychom do
roku 2022 vstoupili jako proočkovaná populace. Jiný návod na návrat k „normálnímu“
způsobu života, ať Vám tvrdí kdo chce co chce, neexistuje.
Přeji Vám všem poklidný advent a do roku 2022 jen to nejlepší,

18. Diskuse
19. Usnesení a závěr

Izolační
pod dálnicí
foto:
Ing.zeleň
J. Kolrusz

Ing. Vladimír Dráb, starosta

Zprávy z obecního úřadu
•
•
•

USNESENÍ
14. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného
dne 20. září 2021 na otevřeném prostranství u pódia
na Háji (lesopark Valdek)

•
•
•

Zastupitelstvo obce po projednání
a)
1.
2.
3.
4.

bere na vědomí:
Zprávu o ﬁnančním hospodaření obce k 31.8.2021
Rozpočtová opatření č. 6 a č. 7 na rok 2021, schválená radou obce
Informaci k návrhu na usnesení o pořízení Změny č. 2 územního plánu Braškov
Informaci o rozpočtu stavebních prací a dodávek na restauraci „Na Valdeku“

b)
1.
2.
3.

schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2021
Aktualizaci Programu rozvoje obce ze září 2021
Uzavření smlouvy na zpracování Změny č. 2 ÚP Braškov s projektantem Ing. arch. Miličem
Maryškou za cenu 68.000 Kč bez DPH
4. Aktualizaci Plánu rozvoje sportu obce Braškov 2020–2025
5. Uzavření kupní smlouvy s dodavatelem cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH
s ﬁ rmou DOBRÁCI s.r.o. za cenu 1.367.300 Kč vč. DPH
6. Provozní řád sálu restaurace „Na Valdeku“
7. Provozní a výpůjční řád areálu v lesoparku na Háji.
8. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
kabelového vedení NN v ul. V Podlískách na pozemku p.č. 61/35 s ﬁ rmou ČEZ Distribuce, a.s,
zastoupenou ﬁ rmou KS montáže spol. s r.o.
9. Přijetí ﬁnančních darů na country festival Valdecký Háj v celkové výši 71.000 Kč.
10. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 100.000 Kč z rozpočtu Středočeského
kraje na vybavení jednotky SDH
11. Bezúplatný převod pozemků p.č. 95/13, 95/14 a 410 v k.ú. Braškov od ÚZSVM obci
12. Záměr na prodej plošiny AVIA MP16 a uzavření kupní smlouvy s ﬁ rmou Autojeřáby Kladno
s.r.o. za cenu 140.000 Kč vč. DPH
13. Uzavření smlouvy o poskytnutí ﬁnančního příspěvku z veřejné sbírky pořádané Obcí Braškov
14. Uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s Obcí Kyšice za účelem realizace
projektu „Braškov-Valdek: Chodník podél silnice III/0063“
15. A bere na vědomí povinnost zajištění výše vlastního podílu žadatele na ﬁnancování akce s
názvem „SPORTOVIŠTĚ U RYBNÍKA – BRAŠKOV“ s využitím dotačního titulu od NSA „Speciﬁcká výzva 11/2021 – Regiony 2021 nebo VÝZVA č. 8/2021 Kabina 2021“. Vlastní prostředky
představující 30 % z celkových způsobilých výdajů a případné nezpůsobilé výdaje budou
poskytnuty z rozpočtu (účtu) obce ve formě peněžního plnění.
c)
1.
2.
3.

souhlasí:
S navýšením příspěvku MŠ na provoz o 50.000 Kč na školní rok 2021/2022
S uzavřením smlouvy o umístění Z-BOXU na pozemku p.č. 392/1 v k.ú. Braškov
S převodem ﬁnančních darů na festival Valdecký léto ve výši 88.000 Kč do roku 2022

d) rozhodlo:
• V souladu s ustanovením § 6 odst. (5) stavebního zákona za použití § 55 odst. (3) a ve spojení
s § 55a odst. (2) téhož zákona o pořízení Změny č. 2 územního plánu Braškov a jejím obsahu
• A schvaluje, aby určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem Změny č. 2 ÚP Braškov
byl starosta obce Ing. Vladimír Dráb.
g) pověřuje starostu obce:
• podpisem smluv a ke všem úkonům, které jsou potřebné k provedení výše uvedených a zastupitelstvem schválených bodů dnešního usnesení.

Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

•

souhlasí
• v souladu s § 6 odst. 6 písm.b) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) a schvaluje způsob pořizování Zprávy o uplatňování územního plánu Obce
Braškov (případných následných změn územního plánu ze zprávy vyplývajících) úřadem
územního plánování a to postupem podle § 6 odst.1. písm.c) stavebního zákona
• s nabídkou společnosti RM Gastro CZ, s.r.o., na dodávku konvektomatu pro MŠ
• s nabídkou společnosti Vesna Liberec, spol. s r.o. na umístění informační cedule BILLA a
měsíčního polatku
• s podáním žádosti o dotaci na umístění zeleně na hřbitov Malé Přítočno
• s poskytnutím příspěvku obce na zajištění programu rozsvícení Vánočního stromu na návsi
• s vyhlášením veřejné sbírky na období od 25.11.2021 do 29.11.2021 na území Obce Braškov
formou 2 kusů přenosných pokladniček, které budou umístěny na Obecním úřadě Braškov a
při konání rozsvícení „Vánočního stromu“
• s nákupem nového počítače pro potřeby obecního úřadu, nákupem vybavení pro digitalizaci
obecní knihovny
• s podáním žádosti o dotaci do vyhlášené Výzvy č. 11 MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.
– IROP – Bezpečnost dopravy V.
• s uzavřením smlouvy o spolupráci s Obcí Družec na realizaci projektu : Výstavba chodníku při
komunikaci III/2013 Družec-Braškov, Valdek
• s uzavřením dohody o provedení práce s novou knihovnicí obecní knihovny
• s registrací služeb v agentuře Dobrý den, s.r.o.
• s nákupem ryb do obecních nádrží

•

schvaluje
• termín 65. schůze RO na 1.11.2021 v 15:00 hod OÚ Braškov
• termín 15. zasedání zastupitelstva Obce Braškov na 6.12.2021 od 16:00 hod. na sále restaurace
Na Valdeku

•

ukládá starostovi obce
• předložit na Krajský úřad Středočeského kraje Oznámení o konání veřejné sbírky „Dětský sport
v Obci Braškov“ pořádané v období od 25. 11. 2021 do 29. 11. 2021 formou 2 kusů přenosných
pokladniček za účelem ﬁnanční pomoci organizovaného sportování dětí v Obci Braškov – na
krytí výdajů na nákup materiálu.

65. schůze rady 1. 11. 2021
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

•

souhlasí
• s uzavřením dodatku ke smlouvě se společností AVE Kladno, s.r.o. na umístění 3 ks zvonů na
kovový odpad
• s návrhem OZV č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství vč. přílohy
a zasláním ke schválení na Ministerstvo vnitra ČR
• s návrhem OZV č.2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci vč. příloh a zasláním ke schválení na Ministerstvo vnitra ČR
• se zaplacením ročního polatku psímu útulku Bouchalka
• s cenovou nabídkou od společnosti Artendr s.r.o na kompletní administraci projektu a zpracování Závěrečného vyhodnocení akce na projekt : Obytná zóna ul. U Dubu Braškov-Valdek a
Zprávy o realizaci na projekt : Rekonstrukce chodníku v ulici V Podlískách

•

schvaluje
• termín 66. schůze RO na 29.11.2021 v 15:00 hod OÚ Braškov

62. schůze rady 27. 9. 2021
Rada obce Braškov po projednání:
bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

•

souhlasí
• s nákupem a instalací bezpečnostních kamer se záznamem na hřbitov Malé Přítočno
• s nákupem 2 ks věšáků do restaurace Na Valdeku
• s uzavřením dodatků dohod o provedení práce na rozvoz obědů v obci
• s uzavřením dohody o provedení práce na projektovou dokumentaci a rozpočet rekonstrukce
sálu restaurace Na Valdeku
• s uzavřením dohody o provedení práce na TDI rekonstrukce dvora restaurace Na Valdeku
• s nákupem zateplovací vaty na objekt výtvarné dílny
• s nákupem indukčního vařiče do Muzea sportu
• s nákupem vánočních balíčků s cukrovím pro seniory

•

schvaluje
• termín 63. schůze RO na 4.10.2021 v 15:00 hod OÚ Braškov

schvaluje
• termín 64. schůze RO na 18.10.2021 v 15:00 hod OÚ Braškov

64. schůze rady 18. 10. 2021

USNESENÍ

•

s nákupem tiskárny pro MŠ Braškov
s vypsáním výběrového řízení na Údržbu zeleně na rok 2022-2023
s cenovou nabídkou od společnosti Artendr s.r.o na podání žádosti o dotaci na akci : Rekonstrukce chodníku Karlovarská
s přijetím daru od Obce Velká Dobrá na pořízení zásahového vozidla SDH Braškov
s rozšířením kamerového systému v obci

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
KONANÉ VE DNECH 8. 10.  9. 10. 2021
kraj: Středočeský kraj, okres: Kladno, obec: Braškov
voliči v seznamu: 847, vydané obálky: 658, volební účast: 77,69 %, platné hlasy: 655
platné hlasy
č.

název
celkem

63. schůze rady 4. 10. 2021
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu
souhlasí
• s návrhem rozpočtu na rok 2022
• s rozpočtovým opatřením č. 9/2021
• s nabídkou na realizaci zábradlí na komunikaci ke Skalce podanou panem F.Šímou

1,37

název
celkem

v%

1 Strana zelených

9

2 Švýcarská demokracie

7

1,06

13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

3 VOLNÝ blok

2

0,30

14 SENIOŘI 21

1

0,15

0

0,00

1

0,15

12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty

4 Svoboda a př. demokracie (SPD)

43

6,56

15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

5 Česká str.sociálně demokrat.

32

4,88

16 Koruna Česká (monarch.strana)

0

0,00

17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ

11

1,67

18 Komunistická str.Čech a Moravy

1

0,15

20 ANO 2011

1

0,15

21 Otevřeme ČR normálnímu životu

7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

•

v%

platné hlasy
č.

8 Trikolora Svobodní Soukromníci
9 Aliance pro budoucnost
10 Hnutí Prameny

31

4,73

236 36,03

91 13,89
28

4,27

155 23,66
6

0,91

Zprávy z obecního úřadu
HOSPODAŘENÍ OBCE BRAŠKOV K 31. 10. 2021
příjmy rozpočtu
Paragraf

Název položky

SR

Daňové příjmy
Poplatek za komunální odpad

UR

výsledek k 31.10.

13666000

14066600

12372369

900000

1066500

1061877

Poplatek ze psů

25000

27000

26650

Správní poplatky

13000

11000

8520

Přijaté transfery

1748900

8605745

6736833

3312 Hudební činnost

60000

71000

71000

3314 Činnosti knihovnické

0

1000

299

3319 Ostatní záležitosti kultury

0

5750

5750

150000

3312 Hudební činnost

71000

71000

51877

300000

86733

3319 Ostatní záležitosti kultury

79000

74000

67411

3399 Záležitosti kultury

30000

59609

33787

1656000

1516000

536368

395000

302500

205524

1000000

5875000

5124088

300000

345000

304854

3315 Činnosti muzeí a galerií

3412 Sportovní zařízení ve vlast.obce
3421 Využití volného času dětí a mládeže
3613 Nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení

0

50000

50000

41000

146000

115001

3631 Veřejné osvětlení

50000

50000

0

3721 Sběr a odvoz nebezp.odpadů

185800

145631

15335

80000

80000

63696

200000

760000

717000

20000

44000

33258

3639 Komunální služby a územní rozvoj
3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
6171 Činnost místní správy

1300

1300

378

16991000

25131526

21277966

6310 Obecné příjmy a výdaje z ﬁnančních operací
CELKEM
Stavy na účtech

ZBÚ
ČNB

4 550 231,06 Kč
3 288 040,65 Kč

Název položky

SR
50000

2212 Silnice
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2223 Bezpečnost silničního provozu

43338

0

9915263

6933844

40000

40000

0

3722 Sběr a odvoz komun.odpadů

748000

748000

583567

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů

240000

241781

112696

3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň

750000

1462962

1311132

5213 Krizová opatření

200000

0

0

3639 Komunální služby a územní rozvoj

0

20000

20000

5512 Požární ochrana

1035800

2180800

657814

6112 Zastupitelstva obcí

1300000

1301410

1027611

0

31000

15491

3000000

2887001

2341566

10000

10000

9507

6320 Pojištění funkčně nespeciﬁkované

340000

340000

255377

6399 Ostatní ﬁn.operace

110000

110000

48818

24491000

30232525

21421038

2500000

2500000

1250000

5269 Ostatní správa

6114 Volby do Parlamentu ČR

výdaje rozpočtu
Paragraf

20000
10955200

3632 Pohřebnictví

(SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet)

6171 Činnost místní správy
UR
26661

6310 Obecné příjmy a výdaje z ﬁn.operací

výsledek k 31.10.
0

1011000

1011000

692256

70000

172200

157400

2341 Vodní díla v zemědělské krajině

380000

520000

369050

3111 Mateřské školy

250000

470000

317459

CELKEM
8124 Splácení úvěru
Úvěr

156808

300000

3314 Činnosti knihovnické

3613 Nebytové hospodářství

3421 Přijaté neinv.dary

158000

2 500 000 Kč

(SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet)

PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV  PROSINEC 2021
NÁZEV PROJEKTU

POPIS PROJEKTU

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY v Kč

PŘIPRAVENOST
PROJEKTU

MANAŽER
PROJEKTU

KOMUNIKACE, CHODNÍKY, VJEZDY, STEZKY, PARKOVIŠTĚ, PŘECHODY
Rekonstrukce ul. AKÁTOVÁ II. část

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

1 755 000

Úprava projektové dokumentace

Ing. Dolejšová
Ing. Vacek
Ing. Weber

Rekonstrukce ul. V ZÁTIŠÍ

Oprava komunikace bude provedena jako obytná zóna (bez chodníku)

1 110 000

Budeme žádat opakovaně
o dotaci

Ing. Doksanský

Rekonstrukce ul. V DUBINÁCH

Oprava komunikace s přilehlým parkovacím pásem bez chodníku

1 049 000

Úprava projektové dokumentace

Ing. Dolejšová

Rekonstrukce ul. U SBĚRNÉHO DVORA

Oprava komunikace bez chodníku s rozšířeným zeleným pasem a obratištěm

Rekonstrukce ul. POD HORKOU

357 000 Budeme žádat opakovaně

Ing. Dolejšová

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

Stezka BRAŠKOV, VALDEK – DRUŽEC

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

Ing. Doksanský
15 000 000 Vyřizuje se staveb. povolení Ing. Dolejšová
Ing. Kofent

Stezka BRAŠKOV, VALDEK – HORNÍ BEZDĚKOV

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

20 000 000

Výstavba (prodloužení) chodníku,
ul. KARLOVARSKÁ – CYKLOSTEZKA

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

3 200 000

PARKOVÁNÍ osobních automobilů před prodejnou COOP ul. Dukelská

Vybudování parkovacích míst před prodejnou COOPu v ul. Dukelská

1 500 000 Zpracována PD

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

Realizace bezpečnostních prvků k zpomalení
dopravy na komunikaci I/606 v ul. PRAŽSKÁ
(Toskánka)

Osazení měřičů rychlosti napojených na nový semafor, který bude umístěný na stávajícím přechodu

1 000 000 Bude se zpracovávat studie

Úprava projektové dokumentace

Ing. Dolejšová

Dokončena studie proveditelnosti

Ing. Doksanský
Ing. Dolejšová
Bečka

Podána žádost o dotaci
z MAS

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Bečka

STAVBY A ZAŘÍZENÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
CENTRUM SLUŽEB

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

20 000 000

Úprava projektové dokumentace

Ing. Dolejšová
Ing. Vacek

Zprávy z obecního úřadu
PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV  PROSINEC 2021 POKRAČOVÁNÍ
NÁZEV PROJEKTU

POPIS PROJEKTU

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

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

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY v Kč
4 000 000

PŘIPRAVENOST
PROJEKTU

MANAŽER
PROJEKTU

Vypracovaná studie, podána Ing. Dolejšová
žádost o dotaci
Horník, Votava

— —

Ing. Dolejšová

1 000 000 —

Ing. Dolejšová

500 000 Vypracovaná studie

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, realizace nové studny na spuštění vody čidlem

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.

1 000 000 Vydáno stavební povolení

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

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

Rekonstrukce kulturního domu NA VALDEKU

Celková rekonstrukce objektu kulturního domu Na Valdeku (Pod
Hvězdičkami), výměna oken, střešní krytiny, zateplení objektu, výměna
podlahových krytin na sále, opětovné zřízení pódia atd.

20 000 000

3 000 000

Realizován kamerový
systém

500 000 —

Opětovně bude podána
žádost o dotaci

1 500 000 —

Na přelomu roku bude
podána žádost o dotaci

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

Ing. Dolejšová
Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz
Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Bečka

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

Vydáno stavební povolení,
30 000 000 úprava projektové dokumentace

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Ing. Vacek

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

Podána žádost o dotaci
6 000 000 z NSA, ukončeno VŘ na
zhotovitele

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský

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

Výstavba WORKOUT HŘIŠTĚ

Výstavba workout hřiště s umělým povrchem, oplocením, osvětlením.
Hřistě bude určeno především pro -náctileté sportovce

2 200 000 Vypracována studie

Ing. Dolejšová

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZELEŇ, VODNÍ PLOCHY, POLNÍ CESTY
Vydáno stavební povolení
Ing. Dolejšová
6 000 000 bude podána žádost o dotaci
Ing. Kolrusz
na SFŽP

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

—

Probíhá průběžně v jarních
a podzimních měsících

Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz
Bc. Novotná

Výsadba ZELENĚ V EXTRAVILÁNU obce

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

—

Probíhá průběžně v jarních
a podzimních měsících

Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz
Bc. Novotná

Výsadba zeleně – HŘBITOV Pletený Újezd

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

200 000

Bude podána žádost o dotaci

Ing. Dolejšová

Obnovení polní cesty a odvodnění DUBIN –
VESELOVA

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.

VYLOUČENÍ TRANZITNÍ DOPRAVY Z OBCE

Vypracování makrosimulační studie k vyloučení těžké nákladní dopravy
z komunikací I/606 (Toskánka), II/118 (Braškov), III/0063)

Na všechny uvedené projekty hledá Obec Braškov vhodný dotační titul

1 500 000 Vypracovaná studie

Ing. Kolrusz

— Vypracovaná studie

Ing. Kolrusz
Ing. Dráb

Bude se zpracovávat VŘ na
3 000 000 zpracovatele makrosimulační studie

Ing. Kolrusz
Ing. Dráb

Zprávy z komisí
REVITALIZACE STROMOVÉ ALEJE V ULICI SPORTOVCŮ NA VALDEKU
Letošní kácení 11 kusů smrku pichlavého bylo jen první etapou revitalizace. Jejím hlavním cílem
bylo urychleně řešit vysoké riziko při eventuálním pádu stromů během extrémních výkyvů počasí.
Takové havárie by měly nedozírné následky jak pro bezpečnost chodců a silniční dopravy, tak
pro škody na přilehlých nemovitostech. Na silně narušenou stabilitu smrků upozornila ve svém
znaleckém posudku renomovaná odbornice a soudní znalkyně v oboru arboristiky Ing. Markéta Svobodová. Součástí znaleckého posudku je rovněž návrh na odstranění stávajících 6 kusů
douglasek, které jsou do této lokality, stejně jako smrky, naprosto nevhodné. Jedná se o rychle
rostoucí jehličnany s výškou dospělých jedinců až 30 m s velmi křehkým dřevem a rozsáhlou
kořenovou soustavou.
Znalkyně proto navrhuje douglasky vykácet a doplnit alej v celé délce současnými sloupovitými buky, které jsou do takto úzké místní komunikace zcela vhodné a dlouhodobě perspektivní
bez nutnosti zásahů řezem. S uvedenými závěry znaleckého posudku se Rada obce bez výhrad
ztotožňuje.
Ing. Jiří Kolrusz, Komise životního prostředí

ZMĚNY VE SVOZU KOMUNÁLNÍHO A SEPAROVANÉHO ODPADU NA ROK 2022
KOMUNÁLNÍ ODPAD
V novém roce 2022 náš čekají změny ve svozu komunálního
odpadu. Svoz v obci bude probíhat pouze jednou za 14 dní
(každý SUDÝ čtvrtek v měsíci). Prodávat se tedy bude pouze
žlutá známka na popelnici, červená známka se již v novém roce
prodávat nebude. Pokud občané mají více odpadu, doporučujeme si zakoupit ještě jednu popelnici o objemu 120 l a druhou
žlutou známku.
Do budoucna by mělo proběhnout čipování popelnic, které
umožní pracovníkům svozové ﬁ rmy přesné zvážení odpadu,
které se pak majiteli vyúčtuje. Pracovnice AVE Kladno s.r.o.
nedoporučujeme zakoupení černých popelnic o objemu 240 l
a kulatých plechových popelnic, u těchto nádob nelze provést
čipování.
Dále bude možno zakoupit jednorázové známky na svoz
odpadu, minimálně však 6 ks (svoz bude pouze každý SUDÝ
čtvrtek v měsíci). Maximální počet jednorázových známek
nebude omezen.

Informace pro poplatníky danČ z nemovitých vČcí týkající se uplatnČní
osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých vČcí na
zdaĖovací období roku 2022

SEPAROVANÝ ODPAD
Nově budou barevně odděleny pytle na plast a papír. Na
plast se bude používat ŽLUTÝ pytel se známkou a
na papír MODRÝ pytel se známkou.
V obci budou přistaveny 3 ks nových svozových zvonů na
kovy šedé barvy. Lze do nich ukládat stlačené plechovky od nápojů a potravin, zátky od piva, kovové obaly a
předměty. Budou umístěny: Braškov – naproti lékárně,
Valdek – u konzumu vedle zvonu na sklo, Toskánka –
horní zastávka autobusu.
Bio odpad bude ponechán beze změny stejně jako v letošním roce.
Ceník odpadu bude zveřejněn po odsouhlasení OZV Ministerstvem vnitra ČR a zastupitelstvem Obce Braškov.
Prodej známek bude probíhat v druhé polovině ledna.
Ceník a doba prodeje budou občanům oznámeny letáky
do poštovních schránek.

BRAŠKOV–VALDEK: CHODNÍK PODÉL
SILNICE III/0063

Ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých vČcí ve znČní úþinném
od 1. 1. 2020, které vzhledem k pĜechodnému období lze v plné šíĜi uplatnit
na zdaĖovací období roku 2022:
Od danČ z pozemkĤ jsou osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakém se na nich
nachází
1. ochranné pásmo vodního zdroje I. stupnČ,
2. krajinný prvek skupina dĜevin, stromoĜadí, travnatá údolnice, mez,
pĜíkop nebo mokĜad, pokud je tento prvek evidován v evidenci
ekologicky významných prvkĤ podle zákona upravujícího zemČdČlství,
nebo
3. pĜíkop, mokĜad, moþál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde
o pozemky ostatních ploch mimo zastavČné území obce, které nejsou
užívány k podnikání
V pĜípadČ pozemkĤ ochranného pásma vodního zdroje I. stupnČ nedochází k žádným
zmČnám. PoplatníkĤm tedy nevznikla ve vztahu ke zmČnČ zákona povinnost
podat daĖové pĜiznání k dani z nemovitých vČcí.
Základní podmínkou pro uplatnČní nároku na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k)
bodu 2 zákona o dani z nemovitých vČcí v daĖovém pĜiznání je zápis krajinných
prvkĤ (skupina dĜevin, stromoĜadí, travnatá údolnice, mez, pĜíkop nebo mokĜad)
[který nejprve musí vymezit Agentura ochrany pĜírody a krajiny] do evidence
ekologicky významných prvkĤ v evidenci LPIS, a to v rozsahu, v jakém se na
pozemku nacházejí k 1. lednu roku, na který je daĖ stanovována.
ZmČny v evidenci ekologicky významných prvkĤ v evidenci LPIS provádí Státní
zemČdČlský intervenþní fond (dále jen „SZIF“). Bližší informace k podání podnČtu lze
nalézt na adrese:
https://www.szif.cz/cs/lpis-evidence_ekologicky_vyznamnych_prvku
Osvobození pozemkĤ v rozsahu, v jakém se na nich nachází pĜíkop, mokĜad,
moþál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních
ploch mimo zastavČné území obce, které nejsou užívány k podnikání.
Aby mohl být pozemek v rozsahu výmČry výše uvedeného prvku osvobozen podle
výše uvedeného osvobození, musí být evidovaný v katastru nemovitostí s druhem
pozemku ostatní plocha a zároveĖ se musí nacházet mimo zastavČné území obce a
nesmí být užíván k podnikání. Nezabírá-li výše uvedený prvek celou výmČru parcely,
osvobození se pĜizná pouze ve výmČĜe výše uvedeného prvku.

Obec Braškov podává v listopadu 2021 žádost o dotaci do vyhlášené Výzvy č. 11 MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. – IROP – Bezpečnost dopravy V.
Jedná se o novostavbu chodníku podél komunikace III. třídy od konce zástavby obce Braškov-Valdek směrem na Kyšice. Cílem projektu je zajištění bezpečné pěší trasy, spojující stávající chodník
na konci obce se stávající cyklostezkou směřující k obci Kyšice. Stavba je 1. etapou plánovaného
propojení obcí Braškov-Valdek a Kyšice.
Celková délka chodníku, který bude proveden bezbariérově, je 211 m. Součástí projektu je provedení
veřejného osvětlení podél budované pěší trasy. Zároveň dojde na výměnu informativního radaru
měření rychlosti.
Případná dotace pokryje 95 % způsobilých výdajů projektu. Celkové náklady akce jsou předpokládány na částku 3,5 mil. Kč. Předpokládaná doba realizace je stanovena na letní měsíce
roku 2022.

Kulturní komise informuje
DATUM

AKCE

MÍSTO

POŘADATEL

11.12.2021
sobota
15:00

Vánoční besídka pro děti
s dílničkami
BOHUŽEL AKCE ODPADÁ
KVŮLI COVIDOVÝM
OPATŘENÍM

Restaurace Na Valdeku

SDH Braškov

29.01.2022
sobota
19:00

Maškarní pro dospělé

Restaurace Na Valdeku

Obec Braškov

12.03.2022
sobota
15:00 hod

Maškarní pro děti

Restaurace Na Valdeku

SDH Braškov

12.03.2022
sobota
20:00 hod

Diskotéka nejen pro mládež

Restaurace Na Valdeku

Obec Braškov

V případě mimořádných covidových opatření se akce konat nebudou.

Knihovna
CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?

KNIHOVNICKÉ VZPOMÍNÁNÍ

Žádáme čtenáře, aby vrátili knihy, které mají půjčené již delší dobu.

Vím, že mé vzpomínání vám bude připadat jako dávná historie, ale mě se zdá, jako by se všechno
odehrálo včera. Je to asi tím, že čím výše člověk stoupá cestou svých přibývajících let, tím zřetelněji se jeho pohledu vrací vše, čím prošel a co zažil.
Životu vděčím za to, že jsem mohla jít po knihovnické cestě a že se mi podařilo vytvořit silná
pouta s oborem a s lidmi, kteří mě na této cestě provázeli.
Po ukončení základní školy jsem nastoupila
1990
v roce 1954 do kladenské knihovny. Postupně
jsem se seznamovala s knihovnickými pracemi.
Po několika letech praxe a absolvování Střední
knihovnické školy v Praze mi bylo svěřeno místo
okresní a později krajské metodičky. Vesnické
knihovny nebyly v dobrém stavu. Výpůjční činnost byla často nepravidelná, chyběla základní
evidence knih i čtenářů. Bylo toho hodně, co
bylo třeba napravit a vylepšit. Proto se začaly
knihovny komplexně zpracovávat, pořádaly se
knihovnické semináře a pro malé knihovny se
začaly budovat výměnné fondy.
Velkou roli při zdokonalování knihoven sehrála
celostátní soutěž „Budujeme vzornou lidovou
knihovnu“, která trvala 40 let. Knihovny, které
se do soutěže přihlásily, se snažily v okresním,
krajském a ministerském kole získat titul „Vzorná
knihovna“. Pro malé vesnické knihovny s dobrovolným knihovníkem to nebylo snadné a bylo třeba jim pomáhat. Proto jsem v roce 1961 převzala
v naší obci uvolněné místo dobrovolné knihovnice
a knihovnu přihlásila do zmiňované celostátní
soutěže s cílem vyzkoušet si daný systém a pokusit se získat titul, abych mohla dalším knihovnám dobře poradit. První uznání získala naše knihovna v roce 1963. Pak
2013
následovalo uznání
krajské a ministerské. V roce 1975 získala knihovna titul
„Vzorná knihovna“. V
roce 1982 knihovna
tento titul obhájila.
Nebyla to práce lehká a já tak získávala
cenné z ku šenosti,
které jsem knihovníkům v našem kraji
mohla předávat.
Za svoji celoživotní
knihovnickou práci
jsem získala v roce
2013 uznání „Středočeský Kramerius.“

Půjčovní doba v knihovně: STŘEDA 16:00–18:30

NOVÉ KNIHY:
BELETRIE
Bauer, J.: Ztracený diadém
Bernatský, V.: Dvojtáta
Bernatský, V.: Jak dostat tatínka do karantény
Bernatský, V.: Tati, už tam budem?
Bernášková, J.: Coura
Březina, J.: Mizení
Buchanan, T.: Hradba mlčení
Devátá, I.: Šťastná za všech okolností
Dolejšová , E.: Babičkou proti své vůli
Hřebejková, H.: Padesátka v nouzovém stavu
Jindra, J.: Karel IV. a koruna římských králů
Klevisová, M.: Prokletý kraj
Ludvíková, J.: Vánoční případ
Macek, M.: Saturnin se představuje
Mornštejnová, A.: Slepá mapa
Nesbo, Jo.: Žárlivost
Pekárková, J.: Dům bez zrcadel
Steel, D.: V otcových stopách
Taylor, M.: Dům v zátoce
NAUČNÁ LITERATURA
Česko všemi smysly – Okolí Prahy
Kutrová, L.: 151dní po evropských stezkách
Rožek, F.: Gump – pes, který naučil lidi žít
KNIHY PRO DĚTI
Brezina, T.: Prastará hladomorna
Brezina, T.: Počítačoví piráti

Brezina, T.: Záhadný duch
Brezina, T.: Ztracená Atlantida
Collins, P.: Vílí princezny
Dienerová, E.: Malované čtení
Dobroruková, J.: Malá tajemství přírody
Dumas, A.: Hrabě Monte Christo
Hruška, L.: Průšvihy drzého záškoláka
Krolupperová, D.: Bubáček a klobouková víla
Krolupperová, D.: Mechová víla
Kyslíková, K.: Superpříručka pro moderní
nápadité holky
Milan, P.: Vánoce ve Sněhové Lhotě
Němcová, B.: Bylo nebylo – pohádky pro
nejmenší
Petiška, E.: Čtení o hradech, zámcích a městech
Peroutková, I.: Anička na horách
Pospíšilová, Z.: Kouzelná třída o Vánocích
Pospíšilová, Z.: Křeček v utajení
Pospíšilová, Z.: Kouzelný pelíšek
Pospíšilová, Z.: Kouzelná třída v ZOO
Rowlingová, J.K.: Vánoční prasátko
Saniová, J.: Jak se peče vánoční láska
Standishová, A.: Malér jménem Bella
Šárková, D.: Alenka, Krakonoš a Vánoce
Lexikon kamarádství
Interaktivní mluvící knihy – Kouzelné čtení:
Atlas světa
Hravá angličtina
Staré pověsti české

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE
VOJTĚCH BERNATSKÝ: Jak dostat tatínka do karantény
Sportovní redaktor Vojtěch Bernatský neztrácí dobrou náladu ani v době pandemie – alespoň tak může
strávit více času se svými milovanými dětmi. A že je to někdy na zbláznění? Lepší zbláznit se spolu
s celou rodinou, než zešílet sám! Nadšený dvojnásobný tatínek vypráví další zábavné historky, které
se tentokrát odehrávají v nelehké době. Přesto srší optimismem, protože rodičovská láska překoná
všechno, i tu nejotravnější karanténu.
EVA DOLEJŠOVÁ: Babičkou proti své vůli
Humoristicky laděný román zachycuje příběh ženy, která se stala babičkou na svůj vkus příliš brzy.
Mladší syn sotva odrostl a Daniela se chystala roztáhnout křídla, jež jí ovšem přistřihla dcera Tereza
oznámením, že čeká dítě. Daniela se tak musí srovnat s novou sociální rolí.
2020

Knihovnická práce je mou
celoživotní láskou. Byla to
hezká práce s lidmi a dobrý
pocit z toho, že jim mohu
pomáhat v jejich duševním
růstu a také, že přispívám
ke chvilkám klidu a pohody
při čtení dobrých a zajímavých knih. Byla radost mít
pilné čtenáře a plné regály
knih, o které je zájem.
Jsem vděčná osudu za to,
že jsem mohla 60 let v naší
k nihov ně pů sobit . Nové
k nihov nici přeji , aby se
jí práce líbila a dařila. A
aby na še knihov na byla
stále místem, kam lidé rádi
chodí.
Věra Přibylová

Posvícenská sobota 23. 10.
O posvícenské sobotě
to na Braškově opravdu žilo. V dopoledních
hodinách jste mohli
potkat účastnice Posvícenského retro
kočárkování na prochá zce po Bra š kově s retro kočárky a
panenkami. Vše organizovala paní Marcela Šímová místní
sběratelka panenek a
kočárků.
V odpoledních hodinách proběhl I. ročník Posvícenského
biatlonu na in-line
dráze lesoparku Háj.
Závodu se zúčastnilo
14 mužů a 1 žena.
Po dmín kou úč a sti
v závodě byly vlastní běžky, zimní pokrývka hlavy a velká
žízeň, neboť každý
účastník po startu,
během závodu a v cíli
musel vypít připravený alko nápoj. Gratulujeme vítězi panu
Jiřímu Müllerovi.
Posvícenská sobota
byla zakončena večerní zábavou v restauraci Na Valdeku.
V pondělí v dopoledních hodinách pak někteří účastníci pokračovali „Pěknou hodinkou“, která měla
v obci vždy tradici a nyní se opět vrátila.

Okénko pro děti

Zprávy z MŠ
Po prázdninách jsme ve školce přivítali nové kamarády, s kterými si užíváme spoustu zábavy.
Učíme se novým věcem, zpíváme, cvičíme, hrajeme si na divadlo a pamatujeme si nové básničky. V říjnu si děti během dopoledních činností vyzkoušely pečení jablečného štrúdlu, jablíčkové
buchty a uvařily si brambory na loupačku.
Uspořádali jsme pro děti Halloweenský karneval v maskách a dlabali jsme strašidelné dýně.
Blíží se vánoční svátky a my se s dětmi těšíme, až se sejdeme první adventní neděli u rozsvěcení
Vánočního stromu v obci, kde Vám děti zazpívají vánoční koledy. Ve školce oslavíme svátek Mikuláše s mikulášskou diskotékou a nadílkou. Společně napíšeme svá přání Ježíškovi, upečeme si
perníčky a budeme se těšit, co nám letos Ježíšek nadělí pod stromeček.
Přejeme Vám všem klidné a pohodové Vánoce a v novém roce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Kolektiv MŠ

Z knihy: PRANOSTIKY rokem krok za krokem
Autorky: Zuzana Kovaříková a Viola Lyčková
Ilustrace: Zdeněk Smetana

Sport – SK Braškov

Mladší žáci SK Braškov

Mladší žáci SK Braškov

Hasiči informují
Od září do uzávěrky tohoto čísla Braškovských novin, vyjela naše jednotka celkem k 7 požárům, 4 technickým pomocem a dvakrát na planý poplach. Dvakrát jsme zasahovali
v Pleteném újezdě, dvakrát u nás v obci a zbytek se odehrál v katastru města Kladna. Ze
zásahů u požárů stojí za zmínku určitě požár výrobní linky v pekárnách LaLorainne pro
svou technickou a časovou náročnost při jeho likvidaci. Cca za týden po tomto zásahu
jsme měli v doprovodu bezpečnostního technika exkurzi do celého výrobního závodu a
mohli se tak detailně seznámit s jeho prostory. Z technických zásahů to pak byl 21.říjen, kdy se přes
naše uzemí přehnala vichřice a jednotka několikrát vyjížděla k vyvráceným stromům a poškozeným
střechám. V říjnu se konalo prověřovací cvičení na požár v ZŠ na Kladně, zde naše jednotka prováděla
v dýchací technice průzkum prostor na přítomnost osob. 5.listopadu ve večerních hodinách pak proběhlo
společné taktické cvičení obou našich jednotek JPO III i JPO V(OOB) zaměřené na zřízení evakuačního
střediska, příjem evakuovaných, jejich dočasné ubytování a zajištění pitného režimu a stravy. Toto
cvičení se odehrálo na louce za Braškovským rybníkem. Cvičení trvalo cca 3,5 hodiny a účatnilo se ho
10 zasahujících a 11 ﬁgurantů. Tolik z činnosti našich jednotek. Z oblasti sportovní se můžeme pochlubit krásným šestým místem v krajské soutěži „O pohár starosty KSH středočeského kraje“, které
v konkurenci další 20 družstev, vybojovalo naše družstvo žen v disiplíně požární útok. A protože každý
sport potřebuje i rozhodčí, tak se tři naši členové a dvě členky, zúčastnili třídenního školení rozhodčích
v roztokách u Křivoklátu a úspěšně složili zkoušky jak pro disciplíny Hry Plamen, tak následně i pro
Požární sport dospělých.
Protože je tohle pro letošní rok poslední vydání, tak si vám, všem čtenářům, dovolujeme popřát klidné
prožití svátků vánočních a úspěšný vstup do roku 2022.

VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ SDH BRAŠKOV
Od 18. 8. jsme na Braškově pořádali hasičské soustředění pro všechny naše oddílové členy. Od předškolních Plamínků, mladších a starších žáků až po dorost.
Během 5 dní jsme trénovali hasičské disciplíny, ale také jsme stříleli ze vzduchovky, vydali se na výlet
na kladenský hokejový stadion bruslit, uspořádali letní večerní kino, večerní bojovku pro mladší a další
aktivity.
Nechybělo ani vyřazení Tazmánů do dorostu a v rámci soustředění i přátelský Popletený útok s kamarády
z Pleteného Újezdu. O této nové netradiční soutěži bude samostatný příspěvek, nicméně účastnili se
jí obě naše žákovská družstva a klání skončilo nerozhodně 1 : 1.
Tréninky byly složité, obě naše družstva žáků jsou zcela nově postavena, do Soptíků přešla hned šestice
Plamínků a po odchodu ostřílených matadorů a matadorek do kategorie dorostu byli Tazmáni doplněni
mladšími Soptíky. Nadšení ale nechybí a jistě se i v nové sezoně budeme pokoušet o dobré výsledky.
Děkuji všem vedoucím, kuchyni a Hokrům za bezvadný průběh soustředění.
V září nám začala nová sezóna 2021–2022 a hned v sobotu 4. 9. 2021 jsme vyrazili na tradiční závody
v dvojboji do Plchova. Tazmánům se dařilo a celkově byli Stříbrní a Soptíci získali bronz.
Nyní se připravujeme na další závody v požárním útoku a na branný závod dlouhý 2,5 km se střelbou
ze vzduchovek, lezení po laně atd.
Markéta Chalupová, hlavní vedoucí Mladých hasičů

Za braškovské hasiče Hugo Laitner

72 hodin brigáda

A léta běží…

strašidla

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Rozloučili jsme se s našimi občany:
Jiřina PAJMOVÁ
Marie VARHULÍKOVÁ

13. 9. 2021 (96 let)
12. 11. 2021 (90 let)
Čest jejich památce

Narodili se:
Magdaléna FIALOVÁ

13. 7. 2021

Tomáš LÉBR

28. 7. 2021

Emmett ZEIS
Vincent Majkl KESZI

8. 8. 2021
11. 8. 2021
Blahopřejeme

aktuální informace a starší čísla BN naleznete na webu: www.braskov.cz
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