BRAŠKOVSKÉ
NOVINY

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

červen 2022

Ročník: 32

Číslo: 2

Slovo starosty

Pozvánka

HLAVNĚ NEOSVOBOZOVAT!

Všichni občané jsou srdečně zváni na
Vážení spoluobčané,

18. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV
které se koná

V PONDĚLÍ 20. 6. 2022 V 16.00 HOD. NA OTEVŘENÉM
PROSTRANSTVÍ U PÓDIA NA HÁJI
(LESOPARK VALDEK)
s tímto programem:

1.

Zahájení

2.

Účetní závěrka za rok 2021

3.

Závěrečný účet obce za rok 2021 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021

4.

Zpráva o finančním hospodaření obce k 31. 5. 2022

5.

Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2022, schválené radou obce

6.

Aktualizace Programu rozvoje obce

7.

Ulice Polní – smlouva o zřízení věc. břemene služebnosti IS

8.

Souhlas s přijetím finančního daru od Středočeského kraje

9.

Výběrové řízení a uzavření smlouvy s dodavatelem na akci
„Dopravní automobil“ pro JSDH

10.

Přijetí dotací na podporu dobrovolných hasičů a složek IZS od
Stč. kraje a od Ministerstva vnitra GŘ HZSČR

11.

Smlouva o bezúplatném převodu automobilu AVIA A75L

12.

Aktualizace smlouvy se Středočeskými vodárnami, a.s.

13.

Záměry na prodej a směnu pozemků v k.ú. Braškov

14.

Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 2015/3/06 s AVE Kladno s.r.o.

15.

Dodatek nájemní smlouvy a smlouva o spolupráci s nájemcem
restaurace Na Valdeku

16.

Diskuse

17.

Usnesení a závěr

Izolační zeleň pod dálnicí

dlouhé měsíce veřejný prostor od rána do večera plnil „COVID-19“. Všichni jsme si přáli,
abychom se ho co nejdříve zbavili a aby vše bylo zase „jako dřív“. Teď se o koronaviru
takřka nemluví. Ale důvod k radosti to není. Na scénu totiž nastoupilo mnohem děsivější téma. Téma, které jsme v Evropě v 21. století už nečekali. Válka. Válka na Ukrajině. Žádná taktická operace. Prostě válka se všemi důsledky, které jsou od nepaměti
s válkou spojené.
Možná se to někomu zdá zbytečné, ale je nesmírně důležité stále dokola zdůrazňovat, že válka je válka, nic jiného. Že neexistuje žádná šetrná válka, správná válka.
Že pro válku spravedlivé důvody nikdy neexistovaly a nikdy existovat nebudou. Je
nesmírně důležité vědět, kdo proti komu válku vede. Kdo koho napadl. Kdo je agresor.
Kdo zabíjí. Má-li o tom stále někdo pochybnosti, a jsou tací mezi námi, ať si ověří,
jaká města jsou rozbombardována, kde se nacházejí masové hroby nebo odkud musely odejít miliony nevinných lidí. Věrohodné a kriticky ověřitelné informace jsou
veřejně dostupné. I naší obcí již prošly ukrajinské ženy a děti, o které bylo zejména
díky zásluze paní Ing. arch. Kateřiny Dolejšové a pana Ing. Michala Webera, ale i
díky zásluze mnohých dalších, náležitě postaráno. Tímto všem, kteří se do pomoci
aktivně zapojili, velice děkuji.
Některé věci se prostě nedají relativizovat. Začne-li někdo diskuzi na téma války na
Ukrajině slovem „ale“, není ochoten, a možná ani schopen, vnímat realitu. A je jen
otázkou, z jakého důvodu takový člověk zavírá oči před spáchanými zvěrstvy a před
utrpením nevinných lidí. Co ho k tomu vede? Naše země má přece s bratrskou pomocí
zkušenosti. Jednoznačně negativní zkušenosti.
Válečné konﬂikty jsou zpravidla vyvolány snahou velkého národa pomoct národu menšímu. Zbavit menší národ problémů, které jej sužují. Osvobodit ho. I když o to takový
národ většinou vůbec nestojí. Rusové jsou v této oblasti aktivnější než jiné velké národy.
Netroufám si analyzovat, proč tomu tak je. Proč mají tuto úchylku. Proč je těší zabíjet.
Proč je těší trápit a ponižovat. Proč je těší šířit strach a beznaděj. Prostě jsou takoví.
Vyzývám je však, aby nás, ani nikoho jiného, už nikdy neosvobozovali, nebudeme-li
o to my nebo někdo jiný výslovně stát.
Slovo starosty se často nese v poměrně negativním tónu. O problémech a složitých výzvách se mi asi píše snáze než o pozitivních věcech. Přesto vězte, že pozitivní věci kolem
sebe také vnímám. A v naší obci jich není málo. V posledních letech mám například
obrovskou radost z rozvoje naší občanské komunity věnující se požárnímu sportu. Výčtu
sportovních úspěchů z poslední doby je věnována samostatná rubrika Braškovských
novin a aktuální informace můžete najít rovněž na webových stránkách obce. Sportovní
úspěchy však nejsou vše. Velice oceňuji také veškeré aktivity v rámci společenského
života v obci. Díky obdobným aktivitám obec žije. A díky tomu, že obec žije, je i místem,
kde je život příjemný. Jsou to spojené nádoby, o které nesmíme nikdy přestat pečovat.
Přeji nám všem, ať se nás nikdo nikdy nepokouší osvobodit proti naší vůli. Buďme jednotní. Važme si míru a svobody. Budeme-li si míru a svobody skutečně a upřímně vážit
a budeme-li se podle toho i chovat, ani ten největší tyran a agresor nám mír a svobodu
nemůže vzít. Jedinou jeho šancí je totiž rozdělená, nesourodá a rozhádaná společnost.
Držte při sobě a užijte si nadcházející léto i prázdniny,
Ing. Vladimír Dráb, starosta

foto: Ing. J. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
USNESENÍ

USNESENÍ

17. zasedání Zastupitelstva obce Braškov, konaného
dne 25. dubna 2022 na otevřeném prostranství u pódia
na Háji (lesopark Valdek)

75. schůze rady 11. 4. 2022

Zastupitelstvo obce po projednání

Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

•

souhlasí
• s cenovou nabídkou na opravu dveří v MŠ
• se stanovením výše školného a stravy v MŠ na rok 2022
• s podáním žádosti o dotaci na MŠMT ČR – adaptační skupiny pro děti cizince migrující
z Ukrajiny 2022
• s přijetím dotace na nový dodávkový automobil pro hasiče z MV ČR
• s vyřazením majetku MŠ ve výši 3289 Kč z účtu 902 a majetku OÚ ve výši 9279 Kč
z účtu 028
• s cenovou nabídkou na odstranění zábradlí pódia v restauraci Na Valdeku
• s nákupem pračky pro MŠ

•

schvaluje
• upuštění úhrady od správních poplatků pro ukrajinské uprchlíky
• termín 76. schůze RO na 19. 4. 2022 v 15:00 hod OÚ Braškov

•

doporučuje
• zveřejnění záměru na odkup části pozemku parc.č. 385/1 v k.ú. Braškov a následný
odprodej

a) bere na vědomí:
1. Zprávu o finančním hospodaření obce k 31. 3. 2022
2. Rozpočtová opatření č. 1 až č. 3 na rok 2022, schválená radou obce
3. Informaci k účetní závěrce MŠ Braškov za rok 2021
4. Oznámení o konání veřejné sbírky „Na pomoc Ukrajině“.
b) schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2022
2. Aktualizaci Programu rozvoje obce z dubna 2022
3. Poskytnutí finančního daru ve výši 100.000 Kč na pomoc Ukrajině, zaslaný na účet
Velvyslanectví Ukrajiny v ČR.
4. Uzavření smluv o zajištění uměleckého vystoupení a ozvučení hudební produkce na
festivalu „Valdecký léto“
5. Uzavření Smluv o dílo se společností IPOKa s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace
a zajištění inženýrských služeb na č.p. 50 za cenu 338.000 Kč bez DPH a na čp. 245 za
cenu 327.000 Kč bez DPH
6. Uzavření Smluv o dílo se společností Uno Society s.r.o. na přípravu, zpracování a podání
žádostí o poskytnutí dotace na stavební úpravy obecních objektů č.p. 50 a č.p. 245
7. Uzavření smlouvy o dílo se společností AŽD Praha s.r.o. na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a provádění stavby světelného signalizačního zařízení
Braškov – Toskánka a Braškov – Braškov, Valdek za cenu 180.840,58 Kč.

76. schůze rady 19. 4. 2022
Rada obce Braškov po projednání:

c) souhlasí:
1. S uzavřením darovací smlouvy se společností Stavmat Stavebniny a.s. na finanční dar
ve výši 20.000 Kč
2. S uzavřením darovací smlouvy se spol. s r.o. Zahradní architektura KURZ na 3 kusy alejových
stromů v celkové ﬁnanční hodnotě 24.000 Kč
3. S uzavřením smlouvy na vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 se společností
AUDIT TOPOL s.r.o.
4. S podáním žádosti o dotaci ve výši 50.000 Kč ze Středočeského kraje a schválením projektů
ﬁnancovaných z Participativního rozpočtu:
1. Venkovní stůl na stolní tenis
2. Venkovní světelná časomíra pro fotbalové zápasy
3. Letní dětský příměstský tábor
4. Doplnění venkovního mobiliáře v obci
které jsou v souladu s podmínkami Fondu na podporu participativních rozpočtů obcí a měst
Středočeského kraje
5. S podáním žádosti a uzavřením smlouvy o úvěru s ČS a.s. na koﬁnancování akce „Tribuna
SK Braškov“ ve výši 4 mil. Kč
6. S uzavřením dohody o provedení práce s Ing. M. Doksanským, členem zastupitelstva obce, na
jednání s dodavatelem a kontrolu dodržování rozpočtu na akci „Tribuna SK Braškov“
7. S přijetím neinvestičních dotací ze SFŽP ve výši 243.111,10 Kč a 207.222,22 Kč na akce „Výsadba stromů – Braškov“ a „Výsadba stromů na hřbitově – Malé Přítočno“.
d) stanovuje:
• pro volební období 2022–2026 v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, počet členů Zastupitelstva obce Braškov na 15 členů

•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

•

souhlasí
• s cenovou nabídkou od společnosti Divadelní soubor Hostivice na vystoupení
• s omítnutím zdi u herní plochy hřiště při OÚ
• s modernizací sloupů veřejného osvětlení
• s modernizací IT zařízení v Muzeu sportu a v zasedací místnosti OÚ
• s nákupem úložiště dat
• s podáním žádosti a uzavřením smlouvy o úvěru u ČS a.s.

•

schvaluje
• termín 77. schůze RO na 9. 5. 2022 v 15:00 hod OÚ Braškov

77. schůze rady 9. 5. 2022
Rada obce Braškov po projednání:
•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

•

souhlasí
• s cenovou nabídkou na prodloužení licence – ESET PROTECT
• s uložením optického kabelu v ul. Požárníků
• s nákupem třech kusů nových bezpečnostních kamer se záznamem
• s vypracováním architektonické studie na projekt základní školy se sportovní halou
• s nákupem nahrávacího zařízení a hard disku

•

schvaluje
• Smlouvu o spolupráci při zajištění ubytování se Středočeským krajem (S-3252/
OBŘ/2022)
• Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví (č. j. KRPJ-23029-19/ČJ-2022-1600MM)
s Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina ČR
• termín 78. schůze RO na 23. 5. 2022 v 15:00 hod OÚ Braškov

e) pověřuje starostu obce:
• podpisem smluv a ke všem úkonům, které jsou potřebné k provedení výše uvedených a
zastupitelstvem schválených bodů dnešního usnesení

78. schůze rady 23. 5. 2022
Rada obce Braškov po projednání:

Tribuna před rekonstrukcí

•

bere na vědomí
• zprávy a informace k jednotlivým bodům programu

•

souhlasí
• s rozpočtovým opatřením č. 5/2022
• s registrací platebního portálu pro obce od Středočeského kraje
• s umístěním a pronájmem nové nádoby (zvonu) na separaci kovu
• s nákupem a umístěním nového hlásiče rozhlasu v ulici V Jezerech
• s cenovou nabídkou na úpravu zábradlí na sále restaurace Na Valdeku

•

nesouhlasí
• s převzetím nové komunikace na pozemku parc. č. 95/1 v k.ú. Braškov
• s prodejem pozemku parc.č. 41/2 v k.ú. Braškov (odděleného z pozemku parc.č. 41 v k.ú.
Braškov)

•

schvaluje
• Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb se společností Konprax,
s.r.o.
• termín 79. schůze RO na 6. 6. 2022 v 15:00 hod OÚ Braškov
• termín 18. zasedání zastupitelstva Obce Braškov na 20. 6. 2022 od 16:00 hod. v lesoparku
Háj

Zprávy z obecního úřadu
OBEC BRAŠKOV POMÁHÁ DĚTEM A ŽENÁM
Z UKRAJINY
V současné době (k 31. 5. 2022) je v Muzeu sportu ubytováno 6 žen a 8 dětí (v rozmezí od
15 měsíců do 16 let). V rodinách v obci je ubytováno dalších 5 žen a 8 dětí. Některé z žen
již v červnu zvažují návrat na Ukrajinu. Všechny ženy, které se nemusejí starat o malé děti
v současné době pracují. Dvakrát týdně dochází na kurzy českého jazyka, které se pořádají
v prostorách OÚ Braškov.

HOSPODAŘENÍ OBCE BRAŠKOV K 31. 5. 2022
příjmy rozpočtu
Paragraf

Název položky

SR

Daňové příjmy

14 885 000

5 873 999

1 150 000

1 150 000

1 042 854

Poplatek ze psů

26 000

28 000

27 450

Správní poplatky

10 000

10 000

4 520

Přijaté transfery

404 100

4 844 601

1 978 768

3312 Hudební činnost

70 000

70 000

0

0

0

0

5 000

5 000

2 900

0

53 600

31 200

191 001

191 001

45 003

3631 Veřejné osvětlení

50 370

50 370

0

3639 Komunální služby a územní rozvoj

15 500

15 500

15 334

3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů

80 000

80 000

17 046

5512 Požární ochrana - dobrovolná část

30 000

157 850

157 850

6171 Činnost místní správy

17 000

17 000

0

1 000

1 000

112

16 934 971

21 558 922

9 197 036

Poplatek za komunální odpad

3319 Ostatní záležitosti kultury
3421 Přijaté neinv.dary
3613 Nebytové hospodářství

6310 Obecné příjmy a výdaje z ﬁnančních operací

Paní učitelka českého jazyka je velice kreativní a při výuce některých témat používá nejrůznější pomůcky, například ovocný dort na téma „restaurace“.

výsledek k 31.5.

14 885 000

3314 Činnosti knihovnické

Část ukrajinských žen z kurzu českého jazyka se svojí učitelkou pí. Doubkovou. Téma lekce –
restaurace

UR

CELKEM
Stavy na účtech

ZBÚ
ČNB
Celkem

5 839 298,99 Kč
5 926 119,33 Kč
11 765 418,32 Kč

(SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet)

výdaje rozpočtu
Paragraf

Opékání buřtů na hasičském hřišti – společné setkání ukrajinských žen z Braškova a Pleteného
Újezda
Při večerním opékání buřtů na hasičském hřišti se zpívalo jak česky tak i ukrajinsky.

Název položky

100 000

0

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

650 000

650 000

68 970

2223 Bezpečnost silničního provozu

122 000

122 000

78 100

2341 Vodní díla v zemědělské krajině

600 000

490 441

0

3111 Mateřské školy

400 000

523 259

373 144

3312 Hudební činnost

248 000

248 000

3 949

3314 Činnosti knihovnické

129 000

129 000

24 052

3315 Činnosti muzeí a galerií

298 000

298 000

58 123

3319 Ostatní záležitosti kultury

74 000

74 000

9 243

3399 Záležitosti kultury

35 000

55 000

42 469

2 220 000

6 602 052

26 673

447 500

458 300

196 594

1 347 000

1 110 700

53 996

354 000

354 000

163 537

20 000

20 000

12 775

0

36 300

36 300

858 000

858 000

95 680

3721 Sběr a odvoz nebezp.odpadů

40 000

40 000

0

3722 Sběr a odvoz komun.odpadů

748 000

548 000

206 178

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů

160 000

130 000

0

0

230 000

121 130

2 246 871

2 246 871

693 563

50 000

50 000

0

5213 Krizová opatření

200 000

200 000

0

5269 Ostatní správa

930 000

1 314 240

728 890

5512 Požární ochrana

1 300 000

1 300 000

571 626

6112 Zastupitelstva obcí

2 962 600

2 845 759

1 138 602

0

130 000

125 565

10 000

10 000

3 880

340 000

340 000

183 575

45 000

45 000

17 480

110 000

110 000

53 922

16 934 971

21 558 922

5 034 094

3613 Nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3635 Územní plánování
3639 Komunální služby a územní rozvoj

3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů
3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
3900 Ostatní činnosti související se službami pro f.o.

6171 Činnost místní správy
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Rozloučili jsme se s našimi občany:
Stanislav IVÁNEK
Eduard HÝSKÝ

6310 Obecné příjmy a výdaje z ﬁn.operací

19. 4. 2022 (83 let)
2. 5. 2022 (49 let)

6320 Pojištění funkčně nespeciﬁkované

Čest jejich památce

výsledek k 31.5.

100 000

3421 Využití volného času dětí a mládeže

A léta běží…

UR

2212 Silnice

3412 Sportovní zařízení ve vlast.obce

Společné setkání ukrajinských žen z Braškova a Prahy

SR

6399 Ostatní ﬁn.operace
CELKEM

Zprávy z obecního úřadu
PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV — ČERVEN 2022
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)

3 996 247

Opakovaně podána žádost
o dotaci z MMR

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

2 054 023

Opakovaně podána žádost
o dotaci z MMR

Ing. Dolejšová

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

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

3 502 283

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 a SFDI

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Bečka

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

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
4 000 000

Úprava projektové dokumentace

Ing. Dolejšová
Ing. Vacek

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.

3 000 000

Realizován kamerový
systém

500 000 —

Opětovně bude podána
žádost o dotaci

1 500 000 —
30 000 000 Připravuje se studie

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

Ing. Dolejšová
Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz

Zprávy z obecního úřadu
PROGRAM ROZVOJE OBCE BRAŠKOV — ČERVEN 2022 (POKRAČOVÁNÍ)
NÁZEV PROJEKTU

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY v Kč

POPIS PROJEKTU

PŘIPRAVENOST
PROJEKTU

MANAŽER
PROJEKTU

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

Výstavba/rekonstrukce objektu pro DĚTSKOU
SKUPINU – pro poskytnutí služby péče o dítě
v dětské skupině

Výstavba/rekonstrukce objektu pro poskytnutí služby péče o dítě v dětské skupině od 6 měsíců do 6 let, včetně úpravy prostranství pozemku a
zázemí

20 000 000 Zpracovává se studie

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Ing. Vacek

Výstavba ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro první stupeň

Výstavba objektu pro první stupeň ZŠ (1.–5. třída ) s jídelnou a sportovní
halou

90 000 000 Zpracovává se studie

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Ing. Vacek

Vydáno stavební povolení,
30 000 000 úprava projektové dokumentace

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Ing. Vacek

Opakovaně podána žádost
o dotaci z MMR

Ing. Dolejšová
Ing. Doksanský
Ing. 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

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

7 238 121 Zahájena realizace

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
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

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)

Vydáno stavební povolení
Ing. Dolejšová
6 000 000 bude podána žádost o dotaci
Ing. Kolrusz
na SFŽP
Probíhá průběžně v jarních
a podzimních měsících

Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz
Bc. Novotná

243 111

Podána žádost o dotaci na
SFŽP

Ing. Dolejšová
Ing. Kolrusz
Bc. Novotná

207 222

Podána žádost o dotaci na
SFŽP

Ing. Dolejšová

—

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

Na všechny uvedené projekty hledá Obec Braškov vhodný dotační titul

Ze stavební komise
ZAČALA REKONSTRUKCE TRIBUNY SK BRAŠKOV
V dubnu tohoto roku obdržela naše obec dotaci ve výši 4.382.052 Kč z Národní sportovní agentury na projekt Tribuna SK Braškov. V květnu
bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby, společnosti Pila Martinice s.r.o., která bude realizovat nouvou tribunu z dřevěných lepených
vazníků. Celkové náklady stavebních nákladů jsou vyčísleny na 7.238.121 Kč. Ukončení stavebních prací a předání tribuny proběhne na
konci srpna 2022.
Ing. arch. K. Dolejšová

Bourání tribuny, květen 2022

Obrázek vizualizace nové tribuny

Kulturní komise informuje
KŘESLO PRO HOSTA
V sobotu 21.5.2022 jsme pořádali 1. setkání KŘESLO PRO HOSTA.
Prvním hostem byl botanik RNDr. Václav Větvička a dalším hostem mladý muzikálový
zpěvák Jakub Vostřák. Pan Větvička nám vyprávěl nejen o svém dětství a jak se dostal ke
své profesi, ale zodpověděl i několik otázek od diváků, které se týkali těžby v lesích nebo
kácení nepůvodních dřevin. Pan Vostřák nám zazpíval krásné písně z muzikálu Noc na
Karlštejně nebo ze seriálu Ztracená země atd. Přišlo 58 diváků. Večer se vydařil a z kladných ohlasů jsme se rozhodli v této nově vzniklé akci pokračovat.

AKCE V OBCI BRAŠKOV 2022
DATUM

AKCE

MÍSTO

POŘADATEL

18. 6. 2022
od 14:00

Beneﬁční festival
Valdecký léto 2022
(kapely: All Right Band,
Rock Caﬀe Valdek, The Cell,
Hudba Praha Band, Brutus)

Amﬁteáter lesopark Háj

Obec Braškov

16. 7. 2022
od 19:00

Divadelní představení Tonka
Šibenice – Divadlo Hostivice

Amﬁteáter lesopark Háj

Obec Braškov

10. 9. 2022
od 14:00

Festival Valdecký Háj 2022

Amﬁteáter lesopark Háj

Obec Braškov
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Příspěvek na benefici:
300 Kč za osobu
děti do 15 let zdarma
Občerstvení zajištěno.
Změna programu vyhrazena.

HLAVNÍ
PARTNER

PODPORU
DĚKUJEME ZA

EUC Klinika Kladno s.r.o., Ryor a.s., KONPRAX, s.r.o., Teplárna Kladno s.r.o., Petr Štěpán,
KARTEX media packaging, s.r.o., Cihelna Bratronice, spol. s r.o.

Knihovna
CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ
I nadále probíhá digitalizace knihovny. Momentálně je zaregistrováno 1540 knih z celkového
počtu 4000 knih. Věřím, že digitalizace přiláká i nové čtenáře, kteří nemají v této uspěchané
době čas zajít si do knihovny a nechat se pohltit vůní knih. Díky digitalizaci si čtenáři budou
moci rezervovat knihy přes internet a vyzvednout knihy v boxu i jiný den než v pátek (resp.
v úřední dny na OÚ Braškov, tj. pondělí a středa v úředních hodinách).
Proběhlo také vyřazení starých knih, některé z nich jsou Vám plně k dispozici v regálu před
knihovnou. Od 1. 2. 2022 do 30. 4. 2022 knihovnu navštívilo 60 čtenářů (49 dospělých, 11
dětí). Půjčilo se 219 knih. V tomto období neproběhla žádná registrace nového čtenáře.
V červnu se naše knihovna rozroste o nové tituly, které by mohly přilákat více čtenářů a
zvýšit tím návštěvnost naší knihovny. O nových titulech Vás budu informovat na webových
stránkách Braškova.
Těším se na Vás každý pátek v 16:00 až 18:30 hodin
Barbora Zábranská

Hasiči informují
A máme skoro první polovinu roku za sebou a ve sboru se toho
událo opravdu hodně.Začněme se zásahy jednotek. JPO III nám
vyrazila k celkem 29 událostem, z toho bylo 17 požárů, 11 technických pomocí a jednou se jednalo o planý poplach. K nejnáročnějším patřili určitě tyto: Třikrát požár hromady větví po kácení
v lokalitách Na Cimrmanském a Bresson a to ve dnech 22. ledna,
28. února a 15. března. Tyto požáry si vždy vyžádaly dlouhodobé
hašení s velkou spotřebou vody. Pro představu, jen naše jednotka
dodala na požářiště pokaždé cca 30.000 litrů vody, která se dovážela z areálu bývalé Poldi. 30. 3. 2022 ve 3:08 jsme vyjeli s technikou
Tatra CAS 30 9000/540 (1+2) a VW Transporter (1+1) k požáru
RD v obci Chyňava. Požár se rozšířil z epicentra a zasáhl celkem
tři objekty. Jedna dvojice v dýchací technice zasahovala při hašení a odvětrávání jednoho
objektu, druhá dvojice pomáhala s dohašováním a vynášením věcí z druhého objektu. Na
místě zasahovaly jednotky HZS Beroun a HZS Kladno, dále JSDHO Chyňava, Lhota, Braškov,
Hýskov a Unhošť. V březnu jsme vyjeli ještě jednou a to k požáru bytu v Kladně, kde jsme
v dýchací technice prováděli dohašovací práce. 28. dubna dopoledne jsme pak vyjížděli k požáru bytovky v Kladně, Dubí. Objekt byl naštěstí již prázdný a i zde se jednalo o dlouhodobé
hašení v dýchací technice. Jednotka JPO V s předurčeností na ochranu obyvatel (OOB) se
vzhledem k událostem na Ukrajině zapojila nejen do humanitární sbírky v rámci naší obce,
ale byla nasazena i k rozvozu uprchlíků. Dále pak zasahovala na území hl města Prahy a to
jak na hlavním nádraží tak zejména při výstavbě stanového městečka v Troji. Tento zásah,
kterého se zúčastnilo 8 našich členů , z toho tři ženy, byl náročný nejen po fyzické stránce,
ale i dobou nasazení a to od 19:00 do 2:00. Teď také něco ze života sboru jako takového. Po
dvou letech jsme konečně mohli uspořádat Velikonoční hasičskou zábavu na sále Restaurace
Na Valdeku. Výborná hudba v podání skupiny Paradoksy, bohatá tombola a skvělá nálada
na sále i v lokále, tak lze stručně popsat večer před Velikonoční nedělí 2022.
Nezapomněli jsme ani na pomoc obci Braškov a to zejména demontáží střechy a její konstrukce z tribuny na sportovním hřišti. Tato byla odvezena do sběrného místa, kde bude
využita k výstavbě přístřešků. A ani požární sport jsme nezanedbali.
S hasičským družstvem žen jsme se dne 23. 4. 2022 zúčastnily první části Okresního kola
soutěže družstev v požárním sportu v Braškově. Závodilo se v disciplíně 100 m překážek.
Vybojovaly jsme 1.místo. Mimo soutěž se konal i závod v požárním útoku, ve kterém naše
družstvo skončilo druhé. V další části Okresních závodů jsme v Plchově dne 14. 5. 2022
obsadily v disciplíně 4 x 100 m překážek druhé místo a v již započítávaném požárním útoku místo první. Po součtu výsledků ve všech částech soutěže jsme skončily zlaté. Odnesly
jsme si i pohár za nejrychlejší požární útok v kategorii žen i mužů. Celkový výsledek nám
zajistil postup do krajského kola konaného 18. – 19. 6. 2022 na kladenském Sletišti. Držte
nám palce nebo přijďte fandit přímo na místo.
Dne 21. 5. 2022 jsme se tentokrát jako smíšené družstvo SDH Braškov zúčastnili „Dědkiády“
ve Velvarech. Vzhledem k věku našich závodníků jsme splnili požadavky pro kategorie nad
35 let. První pokus požárního útoku skončil vzhledem k technickým problémům neplatným pokusem. Soutěž jsme nevzdali a po improvizované opravě vývěvy jsme druhý pokus
požárního útoku dokončili. Ze třinácti družstev jsme skončili jedenáctí, což byl pro nás
vzhledem k nastalým komplikacím uspokojivý výsledek. Na závěr bychom chtěli popřát
všem čtenářům pohodové léto plné slunce a dobré nálady.
Za Braškovské hasiče
Hugo Laitner a Marie Kocálová

Hasiči informují
VÝVĚSKA MLADÝCH HASIČŮ SDH BRAŠKOV
9. 4. 2022 jsme se zúčastnili závodu Železný Soptík v Lidicích, který pořádalo SDH Hřebeč.
I přes velmi aprílové počasí se Soptíkům dařilo a získali stříbrné medaile, Tazmáni se
tentokrát umístili až na pátém místě.
Před Velikonocemi jsme rozdávali seniorům velikonoční mazanec a popřáli za obec ke
krásným velikonočním svátkům.
23. 4. 2022 jsme na Braškově pořádali 1. kolo soutěží v požárním sportu pro dospělé a
současně pro dorost. Našim dorostencům se velmi dařilo. Ve svých kategoriích získali zlaté
medaile: Natálie Holeyšovská, Anna Langová a Jan Kyliáš. Stříbro si vybojoval Vendelín
Holer a bronz Jonáš Hrmo.
30. 4. 2022 na čarodějnice jsme si zalétli bojovat v požárním útoku do Bratronic, kde závody
pořádalo SDH Lhota. Soptíci vybojovali zlato a Tazmáni čtvrté místo.
7. 5. 2022 proběhl již 5.ročník závod v požárním útoku v Žilině. Tazmáni byli šestí a Soptíci
získali stříbrné medaile.
14. 5. 2022 se konalo 2. kolo okresu pro dospělé a dorost v Plchově. Opět se dorostencům
dařilo a tři naši jednotlivci celkově postoupili na krajské kolo.
27.–29. 5. 2022 po dvouleté pauze se opět okresní kolo Plamene mohlo pořádat jako třídenní akce. Děti si postavily stany a tábořilo se. Když se nesoutěžilo, tak si zahrály fotbálek.
Oběma družstvům se dařilo a celkově obsadila: Tazmáni DRUZÍ a Soptíci TŘETÍ.
CO NÁS ČEKÁ
12. 6. 2022 závody 60 m a 100 m v Brandýsku
12. 6. 2022 Krajské kolo pro jednotlivce dorostence
24.–28. 8. 2022 letní hasičské soustředění na Braškově
Markéta Chalupová, hlavní vedoucí Mladých hasičů

Sport – SK Braškov

SK Braškov – A tým

SK Braškov – starší přípravka

Okénko pro děti
Milé děti,
blíží se prázdniny a vy budete mít více času navštěvovat naší knihovnu a vypůjčovat si
knihy, které vám prázdniny rozhodně zpříjemní.
Knihovna má ve svém fondu řadu zajímavých knih, a to nejen zábavných, ale i zájmových,
například knihy o cestování, historii, technice, přírodě a jiné, které můžete o prázdninách
plně využít.
Je možné si vypůjčit knihy pro rodinné výlety a navštívit řadu zajímavých míst. Také je
dobré založit si PRÁZDNINOVÝ DENÍK. Do deníku zapisujte, co se vám i vašim kamarádům
přihodilo, zapisujte si dobré vtipy a také adresy kamarádů, se kterými jste se seznámily.
Z kamaráda z prázdnin na táboře se může stát kamarád na celý život.
RADOSTNÉ PRÁZDNINY NAPLNĚNÉ HEZKÝMI ZÁŽITKY A DOBROU POHODU!!

ČESKÉ PRANOSTIKY
z knihy Adély Müllerové: Velká kniha českých pranostik
ČERVEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Červen stálý – prosinec dokonalý.
Červen studený – sedlák krčí rameny.
Jak se v červnu měsíc plní, náhlých bouřek moc se vlní.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.
V červnu blýská-li se, hřímá, sedlák spokojeně dřímá.
Když na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst. (8. 6.)
Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
Prší-li na svatého Víta, prší 31 dní. (15. 6.)
Na svatého Aloise, poseč louky, neboj se. (21. 6.)
Čím dříve před svatým Janem hřiby rostou, tím dříve před Vánocemi sněží. (24. 6.)

ČERVENEC:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
Jaký červenec, takový leden.
Když dne ubývá, horka přibývá.
Svatý Prokop hřiba nakop. (4. 7.)
Na Markétu když prší, ořechy ze stromu srší. (13. 7.)
Kolem svaté Kristýny dozrávají maliny. (24. 7.)
Svatá Anna – chladna z rána. (26. 7.)
K Anně svatý hodina ze dne se tratí.
Zvětšují-li na svatou Annu mravenci své hromady, lze očekávat tuhou zimu

SRPEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ať si kdo chce, co chce říká – v srpnu ještě do rybníka.
Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Moc hub srpnových – moc vánic sněhových.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Vesele bude řičet kosa, je-li v srpnu hodně rosa.
Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří. (10. 8.)
Na svatého Vavřince první podzimní den.
Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená. (18. 8.)
Jak Bartoloměj velí, takový bude podzim celý. (24. 8.)
Po Bartoloměji studené rosy, nechoďte ráno bosi.

LIDOVÉ TRADICE A ZVYKY
z knihy Pavlíny Pitrové: Český rok

Zprávy z mateřské školy
Blíží se nám letní prázdniny, na které se děti moc těší. Ale ještě než přijde konec
školního roku, čeká několik akcí. Společně s dětmi jsme již oslavili Den dětí – hasiči
z Braškova na tento den pro děti připravili prohlídku místní hasičské stanice a předvedení hasičské techniky. Děti tak měly možnost se blíže seznámit s prostředím a
náročnou prací hasičů.
V měsíci červnu rovněž proběhla zahradní party, kde jsme se zároveň rozloučili s bu-

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

doucími školáky. V rámci akce proběhlo šerpování a pro všechny děti a jejich rodiče byl
připraven hudební program s diskotékou, který si děti velice užily.
Děti ještě čeká cirkusové představení na školní zahradě a také je pro ně připravena sportovní olympiáda, na kterou se děti každoročně těší.
Všem přejeme krásné léto plné zážitků a krásného počasí.
Kolektiv MŠ Braškov
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