BRATRONICE
NAŠE OBEC 6/ 2011
13. ročník
Vážení spoluobčané,
aniž bychom si to uvědomili, letní červnové dny symbolizují polovinu kalendářního roku.
Školní rok 2010-2011 skončil, děti se těší na prázdniny, nastává čas dovolených. My se
konečně můžeme pustit do dokončení přístavby herny mateřské školky. Obec získala dotaci
z Krajského úřadu ve výši 500.000,- Kč a tudíž můžeme uskutečnit plánovanou investiční
akci. Rovněž jsme byli úspěšní se žádostí o dovybavení naší tělocvičny. Bohužel dotaci na
opravu Kapličky v Dolním Bezděkově jsme nezískali. O získání dotace budeme usilovat
zase na podzim. Dále bychom rádi podali žádost o dotaci na realizaci nového rozhlasu
v obou obcí ( cena činí 240.000,- Kč) a sportoviště v místě asfaltové plochy na hřišti. V obci
probíhá realizace vodovodních přípojek. Po uplynutí určité doby, budou povrchy uvedeny do
původního, nyní často zoufalého stavu, který ještě na mnoha místech zdevastovala přívalová
voda. O případných rekonstrukcích komunikací bude jednat zastupitelstvo obce. Rozhodně
bez dotací nejsme schopni žádných větších akcí. Obec, jak víte, ještě 7 let musí splácet dluhy
na kanalizaci. Tyto naše závazky činí 2,5 mil. Kč ročně, tj. téměř polovina našich daňových
příjmů. Milé děti a spoluobčané, přejeme vám krásné prázdniny, hodně sluníčka, pohody,
relaxace a mnoho zážitků.
starostka

_______________________ rubrika z obecního úřadu______________________
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22. 6. 2011 schválilo závěrečný účet obce za rok
2010, tj. plnění rozpočtu příjmů a výdajů, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu, rozpočtu kraje, SFŽP a výsledek přezkoumání hospodaření.
Zároveň byl schválen závěrečný účet za rok 2010 Svazku obcí mikroregionu Bratronicko.
V měsíci červnu úspěšně proběhla poslední etapa kolaudace výstavby ČOV a kanalizace.
Termín vydaný Státním fondem životního prostředí byl dodržen, nyní nás čeká závěrečné
vyúčtování ohledně přidělení dotace do 30. 9. 2011.
Schválilo Rozpočtové opatření č.3/2011, přijetí dotací poskytnutých z fondů Středočeského
kraje, 9 smluv či dodatků. Zastupitelstvo řešilo několik žádostí a podnětů. Zároveň schválilo
záměr obce na prodej zbývající 4 obecních bytů s nájemníky za sníženou cenu o 10% oproti
poslední známé prodejní ceně. Zápis z posledního zasedání bude k dispozici na webu.

Na obecním úřadu jsou k vyzvednutí známky na popelnice na druhé pololetí
2011. Zároveň upozorňujeme opozdilce na úhrady poplatků, především
stočného!!!!!!!
Provádíme inventuru v evidenci pejsků, proto vám zasíláme někdy výzvy k úhradě, jindy
žádosti o sdělení, zda ještě vlastníte psa. Důvodem je skutečnost, že budeme objednávat
nové evidenční známky na pejsky. Za výzvy k úhradě, kdy jste platbu již uskutečnili se
omlouváme.
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Velkoobjemový
kontejner………..
bude
přistaven
v prostoru dvora obecního úřadu dne ve dnech 18. - 22. 7.
2011(8.00-16.00). Do kontejneru nenoste nebezpečný odpad,
pouze běžný domovní, který se vám nevejde do popelnic.
Z HISTORIE STAVBY KANALIZACE V BRATRONICÍCH
Začátky stavby kanalizace v Bratronicích se tradují již od roku 1980. Tento rok byl
vypracován tak zvaný „vodohospodářský program obce“, který zahrnoval mimo jiné
realizaci dešťové a splaškové kanalizace. Celá akce byla postupně projektována do 7 staveb
a zahájena v letech 1983-84 stavbou dešťové kanalizace. To byla 1. stavba.
2. a 4. stavbou byly stabilizační nádrže /biologické rybníky/ nad a pod cihelnou. Ty měly
sloužit k vyčištění odtékajících splašků. Později však bylo rozhodnuto, že tento způsob
čištění je málo účinný a musí se postavit čistírna odpadních vod.
Rybníky nyní slouží jako vodní nádrže v případě požáru a využívají je rybáři.
3. stavba již mířila do obce. Jednalo se o stavbu páteřní trasy, která vedla přes celou obec a
dostala název trasa A.
5. stavbou byla původní čistírna odpadních vod u cihelny. Byla to tehdy standardní čistírna
s oxidačním příkopem jako jednotkou biologického čištění.
6. stavba zahrnovala většinu přidružených tras kanalizace v ulicích východní a střední části
obce.
7. stavba ukončila všechny zbývající trasy a došlo k napojení cca 97% všech domů v obci
na splaškovou kanalizaci.
Stavbu kanalizace provázely od počátku problémy jednak s firmami, které ji prováděly a
také s použivaným materiálem, tehdy to byly ještě keramické roury. K zásadní změně došlo
v roce 2003, kdy Svazku obcí mikroregionu Bratronicko poskytnul Státní fond životního
prostředí dotaci na akci ČOV a kanalizace Běleč, Dolní Bezděkov, Bratronice.V rámci této
velké akce byla vybudována kanalizace v Dolním Bezděkově a Bělči a také postavena nová
ČOV. Při těchto stavbách byly již použity nejnovější materiály a většinu z nich uskutečnila
firma ČNES. V letošním roce, tedy po více než 25 letech, jsou uskutečněny všechny
kolaudace a můžeme říci: stavba kanalizace je konečně definitivně ukončena.
rm
_________________________ rubrika společenská ___________________________
Statistika: z Bratronic se jedna občanka odhlásila.
Rozloučili jsme se s panem Františkem Černým z Bratronic. Pozůstalé rodině vyslovujeme
upřímnou soustrast.
Naši jubilanti, nar. mezi 20.5. – 20. 6.
Obecní úřad blahopřeje s přáním pevného zdraví, spokojenosti a štěstí do
dalších let: * paní Květoslavě Šnóblové z Bratronic, která oslavila 81 let
a panu Josefu Neustupovi z Dolního Bezděkova, který oslavil 91
narozeniny.
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_________________________ rubrika kulturní _______________________________

Koncem května byla slavnostně otevřena opravená obecní cesta v Dolní
Bezděkově. Darem pana Ing. Vladimíra Drába mají občané kus krásné
přírody na dosah. Pevně věřím, že toto nádherné setkání téměř dvou třetin
všech obyvatel Dolního Bezděkova nebylo poslední. Zároveň jsme umístnili
informační tabulku na Památný Hamouzův dub, jehož stáří se odhaduje na
350 let.

Kromě dětského dne, které patřilo tradičně soutěžím a vystoupení klauna se uskutečnil
III. ročník Žlábeckého putování. Účastníků se sešlo na 70. Děti měly připravenou
poznávací cestu s tajenkou. Víte, že všichni správně uhádly? Šikulkové. Na konci byly děti
odměněny hledáním sladkého pokladu. Dospělí se zase občerstvili a příjemně jsme
poseděli v prostředí kouzelného Žlábku. Děkujeme za nezištnou organizační pomoc všem,
je nás sice málo, ale o to více nás těší, když se akce líbí a vydaří. Zajímá-li vás finanční
stránka. Náklady obce činily 2.700,- Kč, na dobrovolném vstupném bylo vybráno 1.150,Kč (celá akce vyšla obec 1.550,-Kč).
Fotografie ze všech kulturních akcí budou v nejbližších dnech umístněné na webových
stránkách obce.
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___________________________ rubrika školní ___________________________

Ze školy
Hurráááááá, konec školního roku se opět přiblížil :-). Děti jásají a čekání na ně jim
zpříjemňují četné akce, které se v červnu konají. Před námi jsou ještě:výlety, spaní ve
škole, sportovní klání - vybíjená a minikopaná…… a vysvědčení !!!!!!!!!!!!!!
- ukončili jsme školní florbalovou ligu posledními zápasy. Děti si ji samy navrhly, připravily
a organizovaly - bezva, za tohle je obzvláště laudujeme (chválíme),
a pak že naši študentíci nejsou akční (někdy až velmi);
- sice letos nás „minuly“ florbalové turnaje, ale nešť, nandáme jim to
příští rok (bylo by určitě príma, kdybychom měli možnost takové
turnaje pořádat přímo v Bratronicích - což takhle postavit novou
školičku s véééélkou tělocvičničkou – a naši žáčci = Vaše broučata
by nemusela dojíždět do Kladna ?);
- nejnapínavější akce nás čekaly 14. a 16.června na ZŠ v Libušíně –
vybíjená, fotbal - dobrá zkušenost;
- zatím jsme absolvovali výlet na hrad Točník, kde děti provázely pohádkové postavy po
různých soutěžích a atrakcích (9.června). A samozřejmě tradiční Den dětí – dopoledne
plné skotačení, soutěží i relaxu (děťatům se moc líbil).
„ZAHRADNÍ SLAVNOSTI ŠKOLY 2011“ – letos opět v neděli - 19.června,
práce dětí, fotografie ze života školy, občerstvení, stánek se zmrzlinou a s pivem, hudba....
I přes aprílové počasí se akce myslím povedla. Děkujeme moc všem sponzorům a
účastníkům za příspěvky – díky bezva rodičům a dalším návštěvníkům se nám podařilo
získat zbytek korun na keramickou pec. Tato investice (přes 53 tisíc korun) se uskuteční
díky sponzorskému daru pana M.Kieperta, dále díky sponzorům našeho letošního
školního plesu a díky vám všem, kterým není škola lhostejná a zachováváte jí svou přízeň.
DĚKUJEME!!!
30.června vysvědčení a rozloučení se žáky 5.ročníku, kteří odcházejí na 2.stupeň do
škol na Kladně či v Unhošti.
Přejeme všem krásné pohodové prožití léta a dětem veselé prázdniny plné sluníčka,
kamarádů a nových zážitků.
Kamil Libich
3.6.2011 se u nás ve škole konal „Červnový koncert plný
hudby“. Vystoupily zde děti z pěveckého sboru a zazněly tóny
z hudebních nástrojů, na které se děti učí hrát v naší škole. Všem
divákům děkujeme za sváteční atmosféru v hledišti a za dobrovolné
vstupné, na kterém se podařilo vybrat 1150 Kč. Korunky použijeme na
nákup nových zpěvníků. Děkujeme za podporu.
Lada Kalmusová
2. a 3. června navštívila školu Česká školní inspekce. Dva páni inspektoři a 2 paní
inspektorky sledovali a hodnotili výchovně-vzdělávací proces ve škole a školce,
kontrolovali veškerou dokumentaci a také finanční hospodaření školy. Oficiální zpráva
bude zveřejněna na stránkách ČŠI pravděpodobně během podzimu, jinak během letních
prázdnin si ji budete moci přečíst na našem školním webu. Z předběžných výsledků
zmíním zatím jen drobné nedostatky např. ve školním řádu nebo časově-organizačním
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zajištění zájmových kroužků, které byly na místě hned odstraněny. Inspekcí bylo kladně
hodnoceno např. klima školy, práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kvalita
výuky nebo i množství finančních prostředků získaných prostřednictvím sponzorů. S
inspekční zprávou bude v září seznámena kromě pedagogické rady i školská rada.
Všechna opatření a doporučení vyplývající z inspekční činnosti budou realizována během
letních prázdnin a prvních měsíců nového školního roku 2011/12.
Závěrem roku 2010/2011 bych se ráda touto cestou také rozloučila s našimi páťáky –
Domink Jiřikovský, Kuba Nagy, Barča Lipinská, Nikolka Karasová, Mára Rendla, Domča
Karas, Tomáš Jupa, Roman Štefan, Ládik Bůžek, Toník Kajpr a Olda Sýkora opustí
30.června naši školu a v září nastoupí do různých škol v Kladně nebo v Unhošti. Jsou pro
další vzdělávání na 2. stupni dobře připraveni a všichni jim přejeme, aby se jim v nové
škole líbilo, našli si nové kamarády, dařilo se jim při dalším studiu, a aby na naši školu
vzpomínali hlavně v tom dobrém.
Všem dětem bych tímto chtěla popřát krásné, dlouhé, sluníčkové a dobrodružné
prázdniny, opatrujte se! V září se na vás těšíme v trochu změněné sestavě a po velkých
změnách v budově školy. :-)
Čtenářům přejeme hezky a pohodově strávený čas dovolenek, hodně slunka ať vám svítí
na čumáčky i na duši :-)
Velké díky patří zaměstnancům školy za celoroční obětavou práci. Děkuji také všem
sponzorům školy a dalším příznivcům, kteří nám pomáhají nejen finančně, ale i psychicky.
Další informace a fotografie ze školních akcí najdete na našich stále aktuálních webových
stránkách www.zsbratronice.cz.
Jitka Tenklová
Školská rada
3.6.2011 se konalo také mimořádné setkání školské rady,
neboť její členové byli přizváni k výběru nové pracovní síly do
naší školy. Jedná se o místo pracovnice pro úklid a vybíralo se ze
6 kandidátek, které zaslaly do školy své životopisy. Sešlo se nás
společně s pracovníky školy 14 a formou hlasování jsme vybrali
Šárku Spoustovou, kterou volilo 13 zúčastněných, tedy téměř
většina. Vítáme tímto novou posilu a těšíme se na spolupráci s ní
od srpna 2011.
Lada Kalmusová

____________________________ rubrika sportovní _____________________________

Fotbal………..
obecní úřad bohužel neobdržel žádný příspěvek od fotbalového oddílu
do termínu uzávěrky vydání novin. Tak snad příště.
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